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Resumo  

Os edifícios mistos de alvenaria-madeira construídos na Baixa de Lisboa após o terramoto de 1755, 

chamados edifícios pombalinos, são historicamente muito relevantes para a engenharia sísmica e 

património português. O seu valor histórico, aliado às alterações estruturais e reabilitações incorrectas 

realizadas ao longo dos anos, faz com que seja tão importante proceder à avaliação sísmica destes 

edifícios e propor soluções de reforço. Para a sua análise considerou-se necessário caracterizar as 

propriedades mecânicas da alvenaria típica destas construções e estudar o comportamento global de 

um edifício pombalino face à acção sísmica. 

O estudo do comportamento no plano de uma parede de alvenaria de pedra ordinária e cal aérea foi 

realizado com o programa DIANA. Esta análise numérica não linear foi realizada e calibrada segundo 

os ensaios experimentais desenvolvidos no âmbito do projecto SEVERES, tendo sido obtidos 

resultados coerentes com os resultados experimentais. 

Para a avaliação sísmica de um edifício pombalino escolhido recorreu-se ao programa 

3MURI/TREMURI, no qual se realizou um modelo tridimensional do mesmo e se analisou o seu 

comportamento sísmico com análises estáticas não lineares. A verificação de segurança ao estado 

limite último de danos severos foi realizada segundo o EC8 e, para o modelo desenvolvido e as 

propriedades dos materiais consideradas, não é satisfeita para a acção sísmica regulamentar. 

Por fim, com base nos padrões de danos obtidos, propuseram-se algumas soluções de reforço 

estrutural e estudou-se o edifício com piso rígido. Neste caso, o edifício apresentou um aumento de 

resistência e ductilidade, quando comparado com o piso flexível. 

 

Palavras-chave  
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Alvenaria de Pedra Ordinária; Curvas de Capacidade 
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Abstract  

The mixed masonry-wood buildings built in Lisbon downtown after the 1755 earthquake, called 

pombalino buildings, are historically relevant for seismic engineering and Portuguese heritage. Their 

historical value coupled with structural changes and inadequate rehabilitations over the years, justify 

the importance of developing studies for their seismic assessment and for proposing effective 

strengthening solutions. For these studies it was considered relevant to characterize the mechanical 

properties of the masonry typical of these constructions and to study the overall behaviour of a 

pombalino building to the seismic action. 

The numerical study of the in-plane behaviour of a rubble masonry wall with air lime mortar was 

executed using the DIANA program. This nonlinear numerical analysis was performed and calibrated 

based on the experimental tests carried out within the scope of the SEVERES project. The results 

obtained were consistent with the test results. 

The 3MURI/TREMURI program was used for the seismic evaluation of a selected pombalino building, 

in which a three-dimensional model was carried out and nonlinear static analyses were developed to 

analyse its seismic behaviour. The safety verification for the limit state of significant damage was 

performed according to EC8 and, for the model developed and for the values adopted for the material 

characterization, was not satisfied for the code seismic action. 

Finally, based on the damage patterns obtained, some strengthening solutions were proposed and a 

rigid floor case was studied. For this proposal, the building presented an increase of resistance and 

ductility when compared with the results of the flexible floor case. 

Keywords  

Pombalino buildings; Numerical analysis; Seismic performance-based assessment; Nonlinear analysis; 

Rubble stone masonry; Capacity curves 
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LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Na cidade de Lisboa o edificado de alvenaria. Existem vários tipos de edifícios antigos construídos em 

alvenaria, mas os que têm maior importância e reconhecimento, tanto a nível nacional como 

internacional, são os edifícios pombalinos (Meireles, 2012). Após o terramoto de 1755, seguido de um 

tsunami e vários incêndios, foi necessário reconstruir Lisboa. Estes edifícios foram mandados 

construir nessa altura com o objectivo de resistirem não só às forças gravíticas, mas também às 

horizontais provocadas pelos sismos. Para tal, os edifícios pombalinos foram construídos com um 

sistema estrutural inovador chamado “gaiola”, em que o edifício se comporta como um todo, e que 

tem por base um sistema de treliças tridimensional constituído por alvenaria e madeira (Lopes, 2012).  

Contudo, actualmente, os edifícios pombalinos encontram-se com muitas deteriorações e alterações 

estruturais, principalmente: ampliação dos vãos das aberturas das fachadas (normalmente devido às 

montras), remoção de paredes interiores, apodrecimento do pavimento de madeira e acrescento de 

pisos. Portanto, é necessário avaliar o desempenho sísmico destes edifícios no seu estado actual. Só 

assim será possível definir boas soluções de reforço e reduzir os danos sísmicos. Como existem 

ainda poucos estudos realizados em edifícios pombalinos em termos de resistência sísmica, 

considera-se importante que esse seja o principal objectivo desta dissertação. Assim, é necessário 

analisar a resposta não linear à acção sísmica dos edifícios e identificar as suas zonas críticas. 

Para compreender bem o comportamento dos edifícios de alvenaria ao sismo é importante conhecer 

bem o comportamento do material, nomeadamente as suas propriedades mecânicas. Com o intuito 

de aprofundar esta análise, a presente dissertação também se foca em estudar e calibrar as 

propriedades mecânicas da alvenaria de pedra ordinária de cal aérea, que é típica dos edifícios 

pombalinos. É necessário ter também em conta que é muito difícil caracterizar adequadamente as 

paredes de alvenaria, uma vez que existe um grande número de soluções possíveis da sua 

geometria, da constituição da argamassa, da natureza e da disposição das unidades (Araújo, 2014b). 

1.2 Objectivos 

Os objectivos definidos para esta dissertação são os seguintes: 

- Calibração das propriedades mecânicas da alvenaria de pedra ordinária e cal aérea (típica dos 

edifícios pombalinos) com base em resultados de ensaios experimentais e em análises numéricas 

não lineares com recurso ao programa DIANA 9.2 (TNO DIANA BV, 2007a) 

- Modelação e avaliação do desempenho sísmico de um edifício pombalino quando sujeito a uma 

acção sísmica regulamentar, recorrendo a análises estáticas não lineares realizadas com o programa 

3MURI 5.5.110/TREMURI 2.0.22 (S.T.A. DATA, 2005; Lagomarsino et a., 2013). Com base nos 



 

2 
 

resultados obtidos, propõem-se soluções de reforço estrutural e estuda-se a solução considerando o 

piso rígido, de modo a perceber como influencia o comportamento da estrutura.  

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada em seis capítulos e um anexo. 

No presente capítulo (capítulo 1) apresenta-se o tema da dissertação, os objectivos do trabalho e a 

sua organização. 

No capítulo 2 faz-se uma breve descrição dos edifícios antigos de alvenaria, com especial incidência 

nas propriedades mecânicas da alvenaria e no comportamento global destas estruturas ao sismo.  

No capítulo 3 procede-se ao estudo numérico das propriedades mecânicas de um painel de alvenaria 

de pedra ordinária e cal aérea, típica dos edifícios pombalinos, quando este se encontra submetido a 

uma carga monotónica horizontal no seu plano. Este estudo é feito através do programa DIANA 9.2 

de elementos finitos com recurso a análises não lineares. 

No capítulo 4 caracteriza-se em primeiro lugar o edifício pombalino a ser estudado e depois explica-se 

como foi realizada a modelação do mesmo com o programa de cálculo 3MURI/TREMURI. Na 

segunda parte indicam-se os fundamentos teóricos do programa e o seu funcionamento, as 

suposições feitas na modelação do edifício e a sua calibração. 

No capítulo 5 avalia-se o desempenho sísmico da estrutura através de análises estáticas não 

lineares. Apresentam-se e comentam-se os resultados obtidos nas análises realizadas e propõem-se 

soluções de reforço estrutural. 

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões principais da dissertação e sugerem-se desenvolvimentos 

futuros no âmbito deste tema. 

No anexo A são apresentadas plantas, alçados e cortes do edifício em estudo. 
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2 Caracterização Sísmica de Edifícios de Alvenaria, em Especial 

Edifícios Pombalinos 

2.1 Introdução 

A primeira vez na história em que se aplicaram técnicas e metodologias construtivas de forma 

sistemática e organizada à escala de uma cidade, de modo a conferir resistência sísmica às 

construções, foi na reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755 (Lopes et al., 2008). Os 

edifícios construídos nessa época designam-se por edifícios pombalinos e são historicamente muito 

relevantes para a engenharia sísmica e o património português. Por isso é tão importante estudá-los 

e recuperá-los. 

Os edifícios são considerados antigos se forem anteriores à época do uso do betão como material 

estrutural, ou seja, quando são edifícios constituídos por alvenaria (da terra à cantaria) e madeira 

(Lopes et al., 2008). Os edifícios pombalinos têm um sistema de construção sísmico resistente 

diferente dos outros edifícios de alvenaria. Chama-se “gaiola pombalina” e é uma estrutura 

triangulada tridimensional de madeira, que abrange os pavimentos, paredes e cobertura, ligando-os 

de modo a que o edifício se comporte como um todo. Nas paredes, a estrutura de madeira encontra-

se preenchida por alvenaria. Na Figura 2.1 pode-se ver um exemplo da estrutura de um edifício 

pombalino, que será explicada mais detalhadamente no capítulo 4.2. 

 

Figura 2.1 - Exemplo de um edifício pombalino (Mascarenhas, 1996) 
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Actualmente, os edifícios de alvenaria encontram-se com muitas alterações estruturais em relação 

aos originais, por mudança de uso, motivos estéticos ou funcionais, nas quais, usualmente, não se 

teve em consideração o efeito da acção sísmica. As intervenções mais comuns são: o aumento dos 

vãos das aberturas nas fachadas (principalmente na baixa pombalina por causa das montras das 

lojas) ou nas paredes interiores e o aumento do número de pisos. Estas alterações agravam bastante 

o comportamento sísmico do edifício. Como não se pode definir com exactidão a ocorrência do 

próximo sismo, é urgente garantir que estes edifícios se encontram preparados para tal. 

Consequentemente, é necessário estudar o seu comportamento estrutural. 

2.2 Considerações Gerais dos Edifícios de Alvenaria 

Os edifícios de alvenaria são dos mais antigos e por isso é muito importante para a sua avaliação 

sísmica o estudo das propriedades dos seus materiais. As alvenarias existentes nesses edifícios são 

de pedra calcária e/ou tijolo ligadas por cal aérea ou hidráulica. Existem poucos estudos feitos sobre 

edifícios de alvenaria e a maioria deles são para as alvenarias de tijolo. Para as alvenarias de pedra 

ordinária e cal hidráulica existem muito poucos estudos e ainda menos para as de cal aérea, da qual 

são maioritariamente constituídos os edifícios pombalinos. 

Sendo a alvenaria um material heterogéneo, cada um dos seus constituintes tem as próprias 

características mecânicas, o que dificulta a caracterização do comportamento da alvenaria como um 

material homogéneo. As pedras conferem resistência à alvenaria, enquanto a argamassa faz a 

ligação entre elementos e possibilita a transmissão e distribuição de esforços.  

As alvenarias são caracterizadas pela resistência à tracção e ductilidade muito baixas. Quando são 

de pedra regular aparelhada (cantaria) apresentam melhor desempenho sísmico que as de pedra 

irregular (alvenarias ordinárias). Em relação à argamassa, as alvenarias de cal aérea são menos 

resistentes que as de cal hidráulica. Nos edifícios pombalinos, as alvenarias são de pedra calcária e 

cal aérea, com duas folhas de pedra. A existência de duas folhas de pedra melhora o desempenho 

estrutural da parede quando comparadas com as paredes de apenas uma folha. 

Na Figura 2.2 apresentam-se gráficos de tensão-deformação que representam o comportamento dos 

materiais quase-frágeis quando submetidos a cargas uniaxiais: tensão e compressão. A alvenaria é 

um material quase-frágil que apresenta um comportamento não-linear e um amolecimento não dúctil 

pós-pico. O amolecimento significa que existe um gradual decréscimo da resistência mecânica para 

um contínuo crescimento da deformação imposta numa amostra de material ou estrutura. (Lourenço, 

1996a) 

Nestes gráficos apresentam-se duas propriedades da alvenaria que serão estudadas mais à frente 

nesta dissertação, a energia de fractura de tracção (𝐺𝑓1) e de compressão (𝐺𝐶). A energia de fractura 

corresponde à quantidade de energia necessária para criar uma área unitária de uma fissura ao longo 
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da interface unidade-argamassa. Portanto, 𝐺𝑓1 é calculado pela área por debaixo do diagrama da 

Figura 2.2a) e 𝐺𝐶 pela área por debaixo do diagrama da Figura 2.2b).  

 

Figura 2.2 – Comportamento típico dos materiais quase-frágeis sobre carga uniaxial: a) tracção; b) 

compressão (adaptado de Lourenço, 1996a) 

As características mecânicas da alvenaria dependem de vários parâmetros, como a geometria, o 

processo construtivo e o nível de compressão. Reuniram-se valores de propriedades mecânicas de 

várias análises numéricas, ensaios experimentais e da Norma Italiana (NTC, 2008) para diferentes 

tipos de alvenaria comuns nos edifícios antigos. Estes valores serão utilizados no capítulo seguinte 

como referência inicial para o estudo numérico do comportamento no plano da alvenaria de pedra 

ordinária e cal aérea. 

Para o módulo de elasticidade da alvenaria E, a tensão de tracção ft e a tensão de compressão fc, 

encontraram-se intervalos de valores típicos para a alvenaria ordinária de cal aérea portuguesa 

utilizada nos edifícios lisboetas antigos (ver Tabela 2.1) em Simões et al. (2017). 

Tabela 2.1 – Intervalo de valores do módulo de elasticidade, tensão de tracção e tensão de compressão 

para alvenarias de pedra ordinária de edifícios lisboetas antigos (adaptado de Simões et al., 2017) 

 

Módulo de 

Elasticidade, E 

(GPa) 

Tensão de Tracção, 

𝒇𝒕 (MPa) 

Tensão de 

Compressão, 𝒇𝒄 

(MPa) 

Intervalo 0,5 – 0,72 * 0,027 – 0,039 0,84 – 1,07 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 

Para a energia de fractura de tracção 𝐺𝑓1 encontrou-se uma extensa bibliografia que abrange um 

largo intervalo de valores entre 0,001 ≤  𝐺𝑓1  < 0,13 𝑁 𝑚𝑚⁄ , como se pode ver na Tabela 2.2. Estes 

valores não são para alvenarias de pedra ordinária característica dos edifícios pombalinos, uma vez 

que não se encontraram valores indicativos para este parâmetro nestas alvenarias. Nesta tabela são 

também apresentados os valores da tensão de tracção adoptados na bibliografia. Deste modo, é 

possível notar que estes valores da tensão de tracção são bastante superiores ao intervalo para a 

alvenaria ordinária de cal aérea utilizada nos pombalinos, apresentado na Tabela 2.1. Isto significa 

a) b) 
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que a alvenaria de pedra ordinária pombalina, por apresentar uma tensão de tracção inferior, 

necessitará de uma energia de fractura superior aos valores aqui apresentados. 

Tabela 2.2 - Conjunto de propriedades mecânicas características da alvenaria para o estado de tracção 

Autores 
Energia de Fractura de 

Tracção 𝑮𝒇𝟏 (𝑵 𝒎𝒎⁄ ) 

Tensão de 

Tracção, 𝒇𝒕 

(MPa) 

Alvenaria 

Van der Plujim (1999) 0,001 – 0,02 0,13 – 2,24 Tijolo 

Van der Plujim (1992) 0,06 – 0,13 1,5 – 3,5 Tijolo 

Petersen et al. (2012) 0,025 2,5 Tijolo 

Rots et al. (2007) 0,05 0,3 Tijolo 

Oliveira e Lourenço 

(2014) 
0,05 0,1 Tijolo e Madeira 

Lourenço (2008) 0,1 3,5 Tijolo 

Ademovic e Oliveira 

(2012) 
0,1 0,2 Tijolo 

Lourenço et al. 

(2011) 
0,12 0,1 

Pedra e Cal 

Hidráulica 

Mendes e Lourenço 

(2009) 
0,125 0,125 

Pedra e Cal 

Hidráulica 

 

Em relação à energia de fractura de compressão 𝐺𝐶, o intervalo de valores encontrado na bibliografia 

é muito mais extenso que para 𝐺𝑓1, como se pode observar na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Valores de energia de fractura de compressão adoptados em várias bibliografias para 

paredes de alvenaria 

Autores 
Energia de Fractura de 

Compressão 𝑮𝑪 (𝑵 𝒎𝒎⁄ ) 
Alvenaria 

Mendes e Lourenço (2009) 1,25 Pedra e Cal Hidráulica 

Lourenço (2008) 1,5 Tijolo 

Oliveira e Lourenço (2014) 2,8 Tijolo e Madeira 

Oliveira et al. (2016) 5,25 Pedra e Cal Hidráulica 

Ademovic e Oliveira (2012) 6,51 Tijolo 

Lourenço et al. (2011) 9,6 Pedra e Cal Hidráulica 

Cattari et al. (2015) 15,2 Tijolo 

Lourenço (1996b) 18 - 22 Tijolo 

Petersen et al. (2012) 23 Tijolo 
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2.3 Comportamento Sísmico 

A resistência sísmica de uma estrutura depende da capacidade dos seus elementos de resistir às 

forças de inércia, impostas pelo sismo (acção dinâmica), directamente para a fundação do sistema 

sem danificar o edifício (Lopes et al., 2008). Esta capacidade depende das características dos 

materiais (vistas anteriormente para a alvenaria), das técnicas de construção (por exemplo: ligação 

entre elementos estruturais) e da posição das paredes em planta. (Simões e Bento, 2012) 

Tipicamente, nestes edifícios as paredes estruturais (resistentes a forças verticais e horizontais) são 

dispostas perpendicularmente em duas direcções e os pavimentos são flexíveis (de madeira), ou 

seja, pouco resistentes e rígidos no plano. É função dos pavimentos distribuir as forças pelas 

paredes. Porém, quando o pavimento é flexível isso acontece de forma muito pouco eficaz e as 

forças são distribuídas pelas paredes consoante a sua área de influência e não segundo a sua 

rigidez. Nesse caso, as paredes têm comportamentos independentes quando sujeitas à acção 

sísmica.  

Na ocorrência de um sismo o tipo de ligação entre as paredes e os pavimentos também vai 

influenciar bastante o comportamento do edifício. Quando as paredes estruturais se encontram na 

direcção perpendicular à direcção de actuação da acção sísmica, existe tendência a ocorrer um 

mecanismo de colapso para fora do plano. A maneira de evitar esta rotura frágil das paredes é 

garantir uma boa ligação entre as paredes e os pavimentos. Assim, consegue-se mobilizar o 

comportamento das paredes no seu plano, aproveitando ao máximo a sua capacidade resistente, e o 

edifício comporta-se como um todo. Na Figura 2.3 podem-se observar os vários comportamentos das 

paredes de uma estrutura no plano e fora do plano para uma determinada direcção de actuação da 

acção sísmica. 

 

Figura 2.3 - Mecanismos de colapso típicos em edifícios de alvenaria submetidos a uma acção sísmica 

(adaptado de Tomaževič, 1999) 

Nos edifícios pombalinos a existência da “gaiola pombalina”, que liga as paredes interiores aos 

pavimentos, ajuda a diminuir a tendência do mecanismo de colapso para fora do plano existente nos 
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edifícios de alvenaria. Contudo, para isso é necessário que exista uma boa ligação da gaiola às 

paredes exteriores. Nestes edifícios notam-se cuidados particulares na sua execução, como por 

exemplo: a ligação dos pavimentos às paredes de alvenaria é feita através de frechais fixados nestas 

(Lopes, 2008). Estes aspectos ajudam a que os edifícios pombalinos sejam mais resistentes que os 

outros edifícios de alvenaria.  

De seguida são apresentados detalhadamente os vários mecanismos de colapso no plano das 

paredes de alvenaria, uma vez que no capítulo 3 vai ser estudado o comportamento da alvenaria no 

plano. 

2.3.1 Comportamento no plano de paredes de alvenaria 

Como já se viu anteriormente, quando as ligações entre elementos são boas, na ocorrência de uma 

acção sísmica é solicitado o comportamento das paredes no plano. Os painéis rectangulares de 

alvenaria têm três modos de rotura associados a este tipo de comportamento no plano: rotação e 

esmagamento, devido a esforços de flexão, deslizamento e fendilhação diagonal, devidos ao corte 

(ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 - Modos de rotura no plano de uma parede de alvenaria: a) rotação e esmagamento, b) 

deslizamento e c) fendas diagonais (Lagomarsino, 2008) 

No primeiro caso (Figura 2.4a), o painel comporta-se como um bloco rígido que roda no seu conjunto 

em torno de um dos cantos inferiores e aparecem fendas horizontais na face traccionada. Se a tensão 

vertical for elevada ocorrerá o esmagamento desse canto, que ficará todo fissurado e desintegrar-se-

á. No segundo modo de rotura (Figura 2.4b), dá-se o deslizamento do painel segundo uma junta 

horizontal, normalmente localizada numa das extremidades do painel. No último modo de rotura 

(Figura 2.4c), as fissuras são diagonais, aparecem primeiro no meio do painel e vão-se propagando 

até às extremidades. As fendas podem-se propagar pelas juntas da argamassa ou directamente pelos 

blocos de alvenaria e a sua direcção é perpendicular à direcção principal das tensões de tracção.  

a) b) c) 
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Figura 2.5 - Danos no plano das fachadas de edifícios de alvenaria (Lagomarsino, 2007; Galasco, 2005) 

As paredes atingem o colapso pelo modo rotura de menor valor resistente e a sua ocorrência 

depende da geometria da parede, das características mecânicas dos constituintes da alvenaria 

(pedra, argamassa e interfaces), das condições do contorno e do nível de compressão (Oliveira, 

2016). É possível que num painel ocorra uma combinação de diferentes modos de rotura. 
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3 Comportamento no Plano de Paredes de Alvenaria - Análise 

Numérica 

3.1 Introdução 

Neste capítulo pretende-se estudar o comportamento típico das paredes de alvenaria de pedra 

ordinária dos edifícios pombalinos, quando submetidas a um carregamento cíclico horizontal 

(representativo do efeito da acção de um sismo). Como foi observado no capítulo anterior, os estudos 

feitos sobre alvenarias de pedra ordinária são maioritariamente realizados em Itália para as 

construções típicas do país, nomeadamente paredes de alvenaria de cal hidráulica. Portanto, como 

os edifícios pombalinos são na sua maioria construídos com alvenarias de cal aérea, que é menos 

resistente, não existem muitas informações sobre o seu comportamento face à acção sísmica. 

Para o estudo do comportamento de painéis de alvenaria de cal aérea sujeitos a cargas horizontais 

cíclicas, realizou-se uma análise numérica não linear de um painel com recurso ao programa DIANA 

9.2 (TNO DIANA BV, 2007a), que utiliza como base o método dos elementos finitos. Os resultados 

obtidos pela análise numérica foram comparados com os resultados já existentes de um ensaio 

experimental cíclico em dois painéis de alvenaria típica pombalina desenvolvido no âmbito do projecto 

de investigação SEVERES – http://www.severes.org (Milosevic et al., 2015). Deste modo, obtiveram-

se os valores das propriedades mecânicas da alvenaria de cal aérea. 

3.2 Modelo Numérico Ensaiado 

Modelou-se um painel de alvenaria de cal aérea igual ao que foi construído para os ensaios 

experimentais cíclicos de compressão-corte em Milosevic et al. (2015), juntamente com a sua 

fundação e viga de distribuição de carga, ambas em betão com 0,12m de altura. O painel tem 

dimensões de 1,2x1,2m, como ilustrado na Figura 3.1, e espessura de 40cm. 

 

Figura 3.1 - Painel Modelado com as Dimensões (em metros) e Malha de Elementos Finitos 

625 601 
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O comportamento da alvenaria pode ser descrito por duas abordagens: a macro e a micro-

modelação. Na primeira, a alvenaria é considerada um material compósito e homogéneo, enquanto 

na segunda consideram-se em separado os vários componentes da alvenaria e a interface entre 

estes. A macro-modelação é mais indicada para alvenarias irregulares e a micro para alvenarias 

regulares. Adoptou-se a macro-modelação, visto que a alvenaria a ser estudada é uma alvenaria 

ordinária irregular, em que a geometria dos componentes não é conhecida em detalhe para o 

desenvolvimento de um bom micro-modelo. Outro aspecto importante é o facto de a macro-

modelação exigir muito menos memória, tempo computacional e a geração da malha ser mais directa. 

(Araújo, 2014b) Como se considerou a alvenaria um material homogéneo, sem os seus componentes 

em separado, as propriedades mecânicas utilizadas para a definir são valores médios. 

A malha de elementos finitos foi feita com elementos quadráticos isoparamétricos de 8 nós (QU8 

CQ16M), para um estado plano de tensão, utilizando uma interpolação quadrática e a integração de 

Gauss (ver Figura 3.2). Os elementos da malha têm dimensões de aproximadamente 5cm por lado 

(Figura 3.1). Para a definição das curvas de capacidade, mediram-se os deslocamentos nos nós 601 

e 625 no topo da parede de alvenaria, que se encontram representados na Figura 3.1. 

 

Figura 3.2 - Elemento quadrático isoparamétrico de 8 nós (QU8 CQ16M) (TNO DIANA, 2007b) 

Nos ensaios foram tomadas as medidas necessárias para prevenir o deslizamento entre materiais (no 

topo e na base do painel), de modo que no modelo se considera a total ligação dos diferentes 

materiais. Como condições de apoio, bloquearam-se todos os deslocamentos e rotações na fundação 

do painel, representando assim as condições do ensaio. 

O carregamento adoptado foi também igual ao aplicado no ensaio. Inicialmente aplica-se uma carga 

vertical distribuída que provoca uma compressão constante de 0,3 MPa no painel e de seguida uma 

carga horizontal monotónica que vai aumentado sucessivamente até à rotura, aplicada na viga de 

betão. Estas cargas são todas aplicadas no plano do painel. O valor da tensão vertical adoptada 

corresponde ao carregamento médio a que está submetida actualmente uma parede a meia altura de 

um edifício pombalino, devido ao peso próprio da estrutura do edifício. Também se considerou o peso 

próprio do painel de alvenaria, da fundação e da viga de betão (Milosevic et al., 2015). 

A rigidez inicial nas paredes depende da pré-compressão instalada. Em geral, para paredes com as 

mesmas propriedades, as que estão sujeitas a um maior nível de pré-compressão apresentam maior 
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rigidez inicial. Maior compressão imposta na parede resulta num fecho dos poros e, por 

consequência, num material compósito pedra-argamassa mais rígido. (Araújo, 2014b) 

Adoptou-se o modelo Smeared Crack (fendilhação distribuída), por oposição ao modelo Discrete 

Crack (fendilhação discreta), uma vez que a alvenaria fissura bastante e não se pode definir 

antecipadamente o local onde irão aparecer as potenciais fendas. O comportamento não linear da 

alvenaria é traduzido pelo modelo total-strain fixed crack (extensões totais fixas na fenda) que 

descreve o comportamento à tracção e compressão do material com uma relação de tensão-

deformação. A tracção é descrita por uma função exponencial de amolecimento e a compressão por 

uma função parabólica de endurecimento-amolecimento, como ilustrado na Figura 3.3 a) e b), 

respectivamente. O modelo fixed crack (fenda fixa), ao contrário do rotating crack (fenda rotativa), 

mantém a orientação das fissuras no modelo ao longo do ensaio, o que é mais parecido fisicamente 

com a realidade. Nestes modelos as fissuras aparecem quando a tensão principal máxima iguala a 

resistência à tracção do material e a orientação inicial da fenda é normal à extensão principal máxima 

(Oliveira et al., 2014). Para esta opção de fixar as fissuras é necessário definir um parâmetro β (shear 

retention factor – factor de retenção de corte), como indicado na Figura 3.3 c) que mostra o 

comportamento do modelo ao corte. Este parâmetro traduz a redução da rigidez de corte devido ao 

aparecimento das fendas e o seu valor é definido dentro do intervalo de valores dado pelo programa 

DIANA 9.2 (0 ≤  β < 0,999).  

 

Figura 3.3 - Função do comportamento a) à tracção; b) à compressão; c) ao corte (DIANA, 2007) 

Utilizou-se o método iterativo Newton-Raphson Regular para resolver as equações de equilíbrio em 

cada passo da análise não linear com um critério de convergência baseado na energia interna. Neste 

método os passos são definidos por incrementos iterativos de carga controlados, na fase inicial, pelo 

deslocamento (displacement control) e, a partir do aparecimento das primeiras fendas, pelo 

comprimento de arco (arch-lengh control). Utiliza-se o método arch-lengh control quando a curva 

começa a ter tendência para comportamentos snap-back, como ilustrado na Figura 3.4. 

a) b) c) 
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Figura 3.4 - Métodos de controlo dos incrementos iterativos e exemplos de comportamento snap-back e 

snap-through, em inglês (Palacio, 2013) 

Como ponto de partida da análise numérica, adoptaram-se valores médios do intervalo já 

apresentado anteriormente na Tabela 2.1 para o módulo de elasticidade da alvenaria E, a tensão de 

tracção ft e a tensão de compressão fc, que se encontram na Tabela 3.1. Como já foi referido, estes 

valores são típicos para a alvenaria de cal aérea portuguesa utilizada nos edifícios antigos lisboetas, 

por isso os valores finais destas propriedades, depois do modelo calibrado, devem-se encontrar 

dentro do intervalo dado.  

Tabela 3.1 – Intervalo de valores do módulo de elasticidade, tensão de tracção e tensão de compressão 

para alvenarias de pedra ordinária de edifícios pombalinos 

 

Módulo de 

Elasticidade, E 

(Gpa) 

Tensão de Tracção, 

𝒇𝒕 (MPa) 

Tensão de 

Compressão, 𝒇𝒄 

(MPa) 

Média 0,61* 0,033 0,955 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 

Os valores da densidade ρ e do coeficiente de Poisson ν adoptados são 18350kg/m
3
 e 0,2, 

respectivamente. Para o cálculo da energia de fractura de compressão 𝐺𝑐 , o Model Code 90 (CEB-

FIP, 1993) propõe a equação (3.1). 

 𝐺𝐶 = 15 + 0,43 × 𝑓𝑐 − 0,0036 × 𝑓𝑐
2 (3.1) 

 No Model Code é ainda sugerido para alvenarias com 𝑓𝑐 < 0,12 𝑀𝑃𝑎, como é o caso da alvenaria em 

estudo, que se calcule 𝐺𝑐 pelo índice de ductilidade 𝑑 =
𝐺𝑐

𝑓𝑐
 com 𝑑 = 1,6𝑚𝑚. Desta forma obtém-se 

uma energia de fractura 𝐺𝑐 = 1,47𝑁/𝑚𝑚. Contudo, como este valor é muito reduzido, não haverá 

energia suficiente no painel para a continuação da análise e é espectável que se criem grandes 

dificuldades numéricas no processo de convergência dos resultados. Para além disso, como também 

existe muita incerteza na fórmula para o cálculo de  𝐺𝑐 optou-se por se utilizar o valor calculado pela 

equação (3.1), que é mais elevado (𝐺𝑐 = 15𝑁/𝑚𝑚), sem considerar o índice de ductilidade. Esta 
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incerteza traduz-se na bibliografia existente por um intervalo de valores muito extenso (1,25 ≤  𝐺𝐶  <

23 𝑁 𝑚𝑚⁄ ), que já foi apresentado na tabela Tabela 2.3 do capítulo anterior. O mesmo valor (𝐺𝑐 =

15𝑁/𝑚𝑚) foi também utilizado em Cattari et al. (2015). Para a energia de fractura de tracção 𝐺𝑓1, 

como o intervalo de valores é menos extenso do que para 𝐺𝑐, há mais segurança nos valores obtidos 

na bibliografia e por isso optou-se pelo valor médio do intervalo 0,001 ≤  𝐺𝑓1  < 0,13 𝑁 𝑚𝑚⁄ , 

apresentado na Tabela 2.2 do capítulo anterior.  

O valor do factor shear retention adoptado equivale a uma redução para 10% da rigidez de corte 

inicial depois do aparecimento da primeira fenda (β = 0,1). Este valor escolhido é o valor médio de 

um grande intervalo 0,001 ≤  β < 0,2, que foi reunido a partir dos seguintes trabalhos: Roots et al. 

(2006); Ramos e Lourenço (2004); Oliveira e Lourenço (2014); Mendes e Lourenço (2008); Mendes e 

Lourenço (2009); Lourenço et al. (2011); Araújo, Oliveira e Lourenço (2014a); Rots et al. (2007). É 

ainda de referir que este mesmo valor é utilizado por van Noort (2012) e Lourenço et al. (2011). Na 

Tabela 3.2 encontram-se representados os valores iniciais adoptados para as propriedades 

mecânicas da alvenaria de cal aérea. 

Tabela 3.2 - Valores Iniciais Adoptados das Propriedades Mecânicas da Alvenaria de Cal Aérea 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

ν 

Densidade 

ρ (𝐊𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

Tensão 

de 

Tracção 

𝒇𝒕 

(MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Tracção 𝑮𝒇𝟏 

(N/mm) 

Shear 

Retention 

Factor β 

Tensão de 

Compressão 

𝒇𝒄 (MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Compressão 

𝑮𝑪 (N/mm) 

0,61* 0,2 18350 0,033 0,0655 0,1 0,955 15 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 

Note-se que o módulo de elasticidade adoptado é o fendilhado, uma vez que o painel antes de ser 

ensaiado já tinha várias fissuras nas interfaces pedra-argamassa devidas ao endurecimento da 

argamassa e à deslocação do painel para o local de ensaio (Milosevic et al., 2015). Como 

consequência, obtém-se para este valor do módulo de elasticidade fendilhado uma curva analítica 

mais próxima da curva obtida nos ensaios. Este tipo de danos não é observável nos edifícios 

pombalinos devido aos acabamentos, mas acredita-se que existem. Nos edifícios, as fissuras nas 

interfaces pedra-argamassa devem-se também ao endurecimento da argamassa ou a movimentos 

estruturais. Assim, estes ensaios são representativos dos edifícios pombalinos existentes. (Milosevic 

et al., 2015) 

O betão foi considerado como um material elástico, para o qual se definiram o módulo de elasticidade 

E, a densidade 𝜌 e o coeficiente de Poisson ν, apresentados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 - Propriedades Mecânicas do Betão 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

ν 

Densidade 

ρ (Kg/m
3
) 

30 0,2 25000 

 

3.3 Calibração do Modelo Numérico 

A calibração do modelo numérico foi realizada com base nos modos de rotura e na curva força-

deslocamento do ensaio experimental. 

Foram criados dois modelos até se obter o modelo final que se adequa ao comportamento obtido pelo 

painel de alvenaria no ensaio experimental. O primeiro modelo é constituído unicamente pelo painel 

de alvenaria, sem a viga e a fundação de distribuição. Neste modelo, o encastramento foi aplicado na 

base do painel e a carga no topo do mesmo. 

As curvas de capacidade do painel modelado são dadas para os dois pontos de medição no topo do 

painel (nós 601 e 625), já referidos anteriormente e representados na Figura 3.1. Na Figura 3.5 

apresentam-se estas curvas definidas com as propriedades mecânicas da alvenaria inicialmente 

adoptadas (Tabela 3.2). Note-se que as curvas são diferentes para os dois pontos, ou seja, os pontos 

da face superior do painel têm comportamentos diferentes, como também será observado e 

comentado mais adiante. Pela Figura 3.5, conclui-se que é necessário aumentar a resistência, 

aumentando a tensão de tracção e/ou de compressão, e diminuir a rigidez inicial do painel. 

 

Figura 3.5 - Curvas de capacidade do ensaio experimental e do 1º modelo numérico com os valores 

iniciais adoptados das propriedades mecânicas da alvenaria 
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Consideraram-se várias hipóteses neste modelo, nas quais se foram alterando os valores das 

propriedades mecânicas da alvenaria, de modo a se compreender a influência de cada uma. 

Em primeiro lugar analisou-se o comportamento do modelo considerando uma diminuição do factor 

de retenção de corte. Contudo, verificou-se que para esta alvenaria não é possível utilizar valores 

inferiores a 0,1, uma vez que, assim, a análise não garante as condições de convergência para 

valores muito pequenos de força e deslocamento. 

Também se concluiu que não é possível reduzir o valor da energia de fractura à compressão porque, 

como esta alvenaria de cal aérea possui uma tensão de compressão muito baixa, o modelo não tem 

energia suficiente para permitir a análise depois de atingir o regime não linear e chegar ao ponto 

máximo da curva força-deslocamento. Desta forma, pouco depois de entrar em regime não linear não 

é possível garantir as condições de convergência para continuar a efectuar iterações. 

A última hipótese realizada neste modelo (hipótese 15) é a que melhor traduz o comportamento do 

painel observado nos ensaios experimentais. Nesta hipótese só se alteraram o módulo de 

elasticidade, que diminuiu, e a tensão de compressão, que aumentou, como definido na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Valores adoptados das propriedades mecânicas da alvenaria de cal aérea nas hipóteses 1 e 

15 do primeiro modelo numérico 

Hip. 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

ν 

Densidade 

ρ (𝐊𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

Tensão 

de 

Tracção 

𝒇𝒕 

(MPa) 

Energia 

de 

Fractura 

de 

Tracção 

𝑮𝒇𝟏 

(N/mm) 

Shear 

Retention 

Factor β 

Tensão de 

Compressão 

𝒇𝒄 (MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Compressão 

𝑮𝑪 (N/mm) 

1 0,61* 0,2 18350 0,033 0,0655 0,1 0,955 15 

15 0,50* 0,2 18350 0,033 0,0655 0,1 2,2 15 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 

Analisando as curvas força-deslocamento (Figura 3.6) da hipótese 15, observa-se que o aumento da 

tensão de compressão faz aumentar a resistência do painel, como esperado. Com este modelo não 

se chegou a avaliar a influência dos parâmetros relativos à tracção, uma vez que, a partir de certo 

ponto, as curvas de capacidade passaram a apresentar problemas numéricos, designados de snap-

back e já referidos anteriormente (Figura 3.4). Com estes problemas numéricos, o processo de 

convergência tornou-se demasiado moroso após o painel atingir o regime não linear. 
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Figura 3.6 - Curvas de capacidade do ensaio experimental e do 1º modelo numérico com os valores das 

propriedades mecânicas da alvenaria adoptados na hipótese 15 

O padrão de danos ocorrido na rotura do primeiro modelo numérico (Figura 3.7) corresponde a uma 

rotura local na zona do ponto de aplicação da carga (topo do lado esquerdo), ou seja, a carga 

horizontal não é distribuída ao longo da face superior do painel porque a alvenaria não possui essa 

capacidade. Conclui-se que os problemas numéricos apresentados anteriormente na convergência do 

modelo se devem à rotura local e que este modelo numérico não traduz os resultados obtidos no 

ensaio experimental. 

 

Figura 3.7 - Rotura local e fendilhação num painel modelado sem viga e fundação de betão com carga 

horizontal concentrada 

No segundo modelo numérico testado, ilustrado na Figura 3.8, colocou-se a carga horizontal como 

carga distribuída ao longo da face superior do painel de alvenaria sem a viga de betão. Inicialmente, a 

força horizontal foi distribuída ao longo de todo o comprimento do painel. Contudo, logo após a 

primeira análise, os resultados apresentaram problemas numéricos e, portanto, retirou-se a carga 
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horizontal das duas extremidades do painel, de modo a que não existissem concentrações de tensões 

nessas zonas e a análise não apresentasse problemas numéricos (como se pode observar no detalhe 

da Figura 3.8). 

                        

Figura 3.8 – Segundo modelo numérico executado com detalhe do correspondente carregamento 

actuante 

Na Tabela 3.6 apresentam-se os valores das propriedades mecânicas da alvenaria de pedra ordinária 

e cal aérea adoptados em algumas hipóteses estudadas para o segundo modelo numérico. 

Tabela 3.5 - Valores adoptados das propriedades mecânicas da alvenaria de cal aérea em várias 

hipóteses do segundo modelo numérico 

Hip. 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

ν 

Densidade 

ρ (𝐊𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

Tensão 

de 

Tracção 

𝒇𝒕 

(MPa) 

Energia 

de 

Fractura 

de 

Tracção 

𝑮𝒇𝟏 

(N/mm) 

Shear 

Retention 

Factor β 

Tensão de 

Compressão 

𝒇𝒄 (MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Compressão 

𝑮𝑪 (N/mm) 

1 0,50* 0,2 18350 0,033 0,0655 0,1 2,2 15 

5 0,50* 0,2 18350 0,050 0,0655 0,1 9,5 15 

7 0,50* 0,2 18350 0,100 0,0655 0,1 2,2 15 

11 0,50* 0,2 18350 0,040 7,0 0,1 2,2 15 

12 0,50* 0,2 18350 0,033 7,0 0,1 2,2 15 

14 0,50* 0,2 18350 0,033 15,0 0,1 2,2 15 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 

Na primeira hipótese consideram-se como propriedades mecânicas da alvenaria os valores obtidos 

na última análise realizada com o modelo anterior. Através da curva de capacidade representada na 

Figura 3.9a) observa-se que para estes valores das propriedades mecânicas se obtém uma 

resistência muito baixa. Na 5ª hipótese (Figura 3.9b)), observa-se que o aumento das tensões de 



 

20 
 

tracção e de compressão origina o aumento da resistência, como esperado. Nesta hipótese, o valor 

da tensão de compressão é demasiado elevado em relação aos valores obtidos na bibliogafia 

referidos anteriormente (Tabela 2.1). Na hipótese 7 (Figura 3.9c)), apesar da diminuição da tensão de 

compressão, com o aumento da tensão de tracção ocorre um aumento significativo da resistência da 

estrutura. Pode-se concluir que para este modelo a tensão de tracção tem maior influência na 

resistência do painel do que a tensão de compressão.  

Para estas hipóteses iniciais as curvas quase não apresentam ductilidade e por isso é necessário 

aumentar a energia de fractura, neste caso, a de tracção, que é muito reduzida relativamente à de 

compressão. Deste modo, o painel tem mais energia para resistir às cargas após começar a fissurar, 

aumentando também a sua capacidade resistente. Com este intuito, na hipótese 11 aumenta-se a 

energia de fractura à tracção e diminui-se a tensão de tracção, obtendo-se curvas de capacidade 

mais semelhantes à curva experimental, como está ilustrado na Figura 3.9d). Contudo, é ainda 

necessário reduzir a tensão de tracção. 

 

  

Figura 3.9 – Cuvas de capacidade do segundo modelo numérico para várias hipóteses testadas: a) 

Hipótese 1; b) Hipótese 5; c) Hipótese 11; d) Hipótese 12 

Por fim, nas hipóteses 12 e 14, obtiveram-se curvas muito próximas da curva experimental. Porém, o 

painel numérico não consegue atingir a força máxima do painel ensaiado e, por isso, testou-se a 

influência do efeito do aumento contínuo da energia de fractura de tracção. Como o painel numérico 
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já atingiu a rotura, o aumento da energia de fractura deixou de ter efeito no aumento da resistência. 

Observam-se estes resultados para as curvas da Figura 3.10, em que na hipótese 12 a energia de 

fractura de tracção é igual a 7 N/mm e na hipótese 14 é 15 N/mm e, apesar deste grande aumento, a 

curva de capacidade atinge a rotura no mesmo ponto, para a mesma força máxima. Note-se que 

também neste modelo as curvas são diferentes para os dois pontos, ou seja, estes têm 

comportamentos independentes e só o ponto 625 é que acompanha a curva experimental. 

 

Figura 3.10 – Curvas de capacidade do segundo modelo numérico para as hipóteses 12 e 14 

Mais uma vez, como ilustrado na Figura 3.11, a viga de betão é necessária no modelo para a 

distribuição correcta da carga horizontal. De facto, observa-se que a viga de betão não distribui a 

carga horizontal pela face superior do painel como uma carga constante uniformemente distribuída, 

que foi o considerado neste modelo numérico. Chega-se a esta conclusão pelo facto do padrão de 

danos apresentado no modelo não corresponder ao ocorrido nos ensaios. No modelo, as fendas são 

verticais do lado direito do painel, em vez de diagonais na zona central. Na deformada observa-se 

que a rotura se dá pela separação da alvenaria no local das fendas. Este não foi o modo de colapso 

ocorrido nos ensaios experimentais, como se poderá observar mais à frente no capítulo. 
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Figura 3.11 - Rotura local e fendilhação num painel modelado sem viga e fundação de betão com carga 

horizontal distribuída pela face superior 

Com estes dois modelos numéricos iniciais percebeu-se a importância de modelar a viga de betão, só 

assim é que a carga horizontal é distribuída da mesma forma que no ensaio experimental. 

Após a modelação correcta da viga e da fundação de betão (modelo final), através da comparação 

das curvas experimental e numérica, observou-se que alguns valores das propriedades mecânicas 

adoptados inicialmente (Tabela 3.2) não se adequavam aos resultados do ensaio experimental, 

sendo, portanto, necessário fazer algumas alterações. Os valores das tensões de tracção e 

compressão diminuíram um pouco, mas mantendo-se dentro do intervalo de valores recomendado na 

bibliografia. Ao diminuir estes valores conseguiu-se que o painel entrasse em regime não linear para 

uma força mais baixa e mais parecida com a realidade dos ensaios. Contudo, como a tensão de 

tracção da alvenaria de cal aérea é muito baixa, foi necessário aumentar bastante a energia de 

fractura de tracção, da mesma forma que nos modelos anteriores. É de notar que a maioria dos 

valores sugeridos na bibliografia são para alvenarias de tijolo ou de pedra com cal hidráulica, que têm 

uma tensão de tracção superior à da alvenaria de pedra com cal aérea e, consequentemente, as suas 

energias de fractura não serão tão elevadas. 

Apresentam-se na Tabela 3.6 os valores calibrados finais adoptados para as propriedades mecânicas 

da alvenaria de cal aérea. 

Tabela 3.6 - Valores Calibrados das Propriedades Mecânicas da Alvenaria de Cal Aérea 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

ν 

Densidade 

ρ (𝐊𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

Tensão 

de 

Tracção 

𝒇𝒕 

(MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Tracção 𝑮𝒇𝟏 

(N/mm) 

Shear 

Retention 

Factor β 

Tensão de 

Compressão 

𝒇𝒄 (MPa) 

Energia de 

Fractura de 

Compressão 

𝑮𝑪 (N/mm) 

0,5* 0,2 18350 0,028 7 0,1 0,92 15 

* Os valores do módulo de elasticidade encontram-se reduzidos 50% para ter em conta a fendilhação. 
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3.4 Análise dos Resultados 

Os valores do deslocamento, necessários à definição das curvas de capacidade, são medidos num 

ponto no topo da parede do lado oposto à aplicação da carga horizontal. Assim, utiliza-se um ponto 

de medição consistente com o do ensaio experimental. Como a análise numérica realizada é 

monotónica, correspondendo só à força positiva, replicou-se a curva numérica para o sentido 

negativo. Deste modo, é possível compararem-se as curvas experimentais e numéricas para os dois 

sentidos da força horizontal. 

  

  

Figura 3.12 - Curvas Experimental e Modelada com nível de tolerância de: a) 10
-3
 no início e 10

-2
 no final; 

b) 10
-2
 em toda a curva 
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Na Figura 3.12 apresentam-se dois gráficos com as curvas força-deslocamento para o painel 

modelado com diferentes limites de tolerância de convergência e para o ensaio experimental. Numa 

primeira análise (curva numérica 1), utilizou-se uma tolerância de 10
-3

, como indicado em Araújo 

(2014b) e Ademovic e Oliveira (2012). Contudo, a partir do ponto (6,9m; 43,25kN), o programa deixou 

de conseguir convergir para essa tolerância. Como os valores dos parâmetros mecânicos se 

encontravam dentro dos valores das referências já acima referidas, concluiu-se ser imperativo baixar 

o nível de tolerância para 10
-2 

a partir desse ponto e continuar a análise (Figura 3.12a). Como não se 

encontraram referências bibliográficas para este valor, foi necessário testar se os resultados seriam 

viáveis. Para tal, efectuou-se também outra análise (curva numérica 2) com a tolerância de 10
-2

 desde 

o início (Figura 3.12b). Pode-se observar pela Figura 3.12 a) e b) que os resultados são muito 

parecidos e que, portanto, se pode adoptar uma tolerância de 10
-2

. É de notar que a curva numérica 2 

é mais semelhante à curva experimental negativa e a curva numérica 1 à positiva. 

Ambas as curvas numéricas apresentadas são muito semelhantes à experimental, como também se 

pode ver pelos seus valores mais relevantes apresentados na Tabela 3.7:  𝐹𝑚𝑎𝑥 , a força máxima; 

𝑑𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 , o deslocamento na rotura; 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 , a energia dissipada de uma curva monotónica. Isto 

indica que os parâmetros da alvenaria se encontram bem calibrados. 

Tabela 3.7 – Valores dos parâmetros mais relevantes das curvas de capacidade numéricas e 

experimentais 

 𝑭𝒎𝒂𝒙 (kN) 𝒅𝒓𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂 (m) 
𝑬𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂 

(kNmm) 

Curva Numérica 1 43,45 14,39 543,40 

Curva Numérica 2 42,95 13,82 448,88 

Curva Experimental 

Positiva 
43,79 13,97 522,41 

Curva Experimental 

Negativa 
42,84 15,63 471,72 

 

Na Tabela 3.8 são apresentados os erros dos valores dos parâmetros mais relevantes das curvas 

numéricas em relação aos valores das curvas experimentais positiva e negativa. Observa-se que 

estes valores são muito reduzidos e que, mais uma vez, se confirma a semelhança das curvas 

numéricas e experimentais. Também se observa que a curva experimental negativa possui um valor 

de deslocamento último superior ao das restantes curvas. 
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Tabela 3.8 – Erro (em percentagem) dos parâmetros das curvas numéricas em relação às curvas 

experimentais positiva e negativa 

 

Δ 𝑭𝒎𝒂𝒙 (%) Δ 𝒅𝒓𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂 (%) Δ 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂 (%) 

Curva 

Exp. + 

Curva 

Exp. - 

Curva 

Exp. + 

Curva 

Exp. + 

Curva 

Exp. + 

Curva 

Exp. - 

Curva 

Numérica 

1 

- 0,8 1,4 3,0 - 7,9 4,0 15,2 

Curva 

Numérica 

2 

- 1,9 0,3 - 1,1 - 11,6 -14,1 -4,8 

 

Na modelação do painel as primeiras fissuras a aparecer foram diagonais e no centro, ou seja, 

devidas ao esforço transverso (ilustradas na Figura 3.13 b)). Com o aumento contínuo da força 

horizontal, as fendas diagonais foram aumentando e começaram a aparecer também muitas fendas 

ao longo da zona inferior do bordo esquerdo, que está traccionada (Figura 3.13c)). No final, houve 

esmagamento do canto inferior direito. A distribuição de danos ocorrida no modelo numérico coincide 

com o ensaio experimental. 

   

Figura 3.13 - Aparecimento das primeiras fendas a) no painel S3 experimental (adaptado de Milosevic et 

al., 2015); b) no painel modelado; c) fendilhação no painel para o deslocamento horizontal de 2,22mm 

Na Figura 3.13a) e b) observa-se que a localização das primeiras fendas que aparecerem no painel 

modelado e no painel experimental S3 é semelhante. Também se observa que para o mesmo valor 

de deslocamento horizontal, o painel modelado apresenta uma maior fendilhação que o painel 

experimental S3. Na Tabela 3.9 são apresentados os valores dos deslocamentos horizontais dos 

painéis para o aparecimento da primeira fenda diagonal correspondente. 

a) b) 

d=1,4mm d=2,22mm 

c) 
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Tabela 3.9 - Valores de Deslocamento Horizontal (mm) aquando do aparecimento da primeira fenda 

diagonal no painel modelado e nos dois painéis experimentais (S3 e S4) 

1ª Fenda Diagonal Modelo Ensaio S3 Ensaio S4 

Deslocamento 

Horizontal (mm) 
1,4 2,2 - 2,0 

 

Considerou-se que se tinha atingido a rotura quando o painel se encontrou quase todo fendilhado e 

com o canto esmagado (Figura 3.14), que coincidiu com o passo em que o programa DIANA 9.2 

deixou de conseguir encontrar convergência dentro de um número adequado de iterações. Este ponto 

é praticamente igual ao ponto de rotura do ensaio experimental. É de notar que para uma das 

paredes ensaiadas a sua rotura também se deveu ao esmagamento de um dos cantos inferiores 

(Figura 3.14 d)). Na Figura 3.14b) são apresentados os padrões de distribuição da fendilhação, em 

que na imagem a cores se apresentam as extensões principais máximas. 

 

  

Figura 3.14 - a) Deformação e b) fendilhação no painel final calibrado quando ocorre a rotura; c) 

Fendilhação quando ocorre a rotura no painel S3 experimental; d) Esmagamento do canto do painel S4 

experimental quando ocorre a rotura  

a) b) 

c) d) 
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4 Modelo Numérico de um Edifício em Estudo 

4.1 Introdução 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de um edifício Pombalino, de modo a determinar a sua 

capacidade resistente à acção sísmica. Para tal, recorreu-se ao programa 3MURI 5.5.110/TREMURI 

2.0.22 (S.T.A. DATA, 2005; Lagomarsino et a., 2013), com o qual se realizou uma análise estática 

não linear (pushover). Esta análise foi sempre realizada à luz do EC8-3 (CEN, 2005) e respectivo 

anexo nacional. O programa 3MURI/TREMURI, através de uma abordagem efectiva de macro-

elementos, consegue adoptar uma estratégia de modelação adequada para as estruturas de 

alvenaria, tendo em conta o seu comportamento não linear, sem uma pesada carga computacional 

(Lagomarsino et al., 2008). 

Segundo o EC8-3 (CEN, 2005) há vários tipos de análises a que se pode recorrer para a avaliação 

sísmica de edifícios existentes, que podem ser lineares ou não lineares. No caso das análises 

lineares, estas pressupõem uma distinção clara entre os mecanismos de rotura dúctil e os de rotura 

frágil. No caso das alvenarias isto não acontece, uma vez que para a rotura no plano das paredes de 

alvenaria é comum existir um comportamento misto de corte-flexão, que é possível e desejável 

representar através de uma análise não linear. Classificar estes mecanismos como “frágeis” sem 

qualquer tipo de capacidade de deformação não linear conduz a uma subestimação da capacidade 

sísmica do edifício, ou seja, a resultados incorrectos. Conclui-se que a análise não linear é a que 

melhor representa o comportamento das alvenarias. (Magenes e Penna, 2009) 

No início do capítulo são descritos de uma forma geral os edifícios pombalinos, com incidência em 

especial no edifício estudado. Na segunda parte do capítulo é explicado o funcionamento do 

programa e como foi feita a modelação do edifício. 

4.2 Caracterização do Edifício 

O edifício em estudo é um edifício Pombalino situado na Baixa de Lisboa, na rua Augusta nº100. Este 

edifício sofreu algumas alterações em relação ao original, existindo descontinuidades em altura de 

algumas paredes e um acrescento a tardoz. Dentro das paredes alteradas encontram-se paredes 

frontais e as fachadas (principal e de tardoz). Na fachada principal, a nível do rés-do-chão, 

aumentaram-se as aberturas para se obter uma maior área de montra. Nas Figura 4.1 a), b), c) e d) 

podem-se observar a localização do edifício, a sua fachada principal, a sua fachada de tardoz e a sua 

planta do piso 2. Nestes alçados apresentados o edifício em estudo é o edifício central. É possível 

observar com mais detalhe o edifício através das suas plantas, alçados e cortes que se encontram no 

anexo A. 
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Figura 4.1 – Edifício em estudo: a) Localização; b) Fachada principal; c) Tardoz; d) Planta do piso 2 

b) c) 

a) 

d) 
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O edifício tem 5 pisos acima do solo (incluindo a ocupação do desvão do telhado como fogo) e uma 

cave, possuindo uma altura total de 18,38m (medida desde a cota de soleira até à linha de cumeeira). 

4.2.1 Fundações 

Não foi possível obter informação sobre as fundações do edifício. Deduz-se que, como os outros 

edifícios Pombalinos, terá fundações feitas por pegões unidos por arcos e com estacas de madeiras 

submersas. 

O solo nesta zona tem uma camada inicial com depósitos de destroços de edifícios anteriores, 

seguida de uma camada de natureza aluvial composta por areia fina e média, areia argilosa, solos 

orgânicos com conchas e seixos (Meireles, 2012). As estacas têm na sua maioria um comprimento de 

1 a 6m com um diâmetro máximo de 0,15m e estão distribuídas em grelha ao longo das paredes 

exteriores e nos alinhamentos correspondentes aos cruzamentos de paredes frontais, por baixo das 

fundações dos pilares aí existentes (ver Figura 4.2). Essas fundações dos pilares são ligadas às 

fundações das paredes por arcos de alvenaria de tijolo, assegurando a continuidade da construção. 

As estacas de madeira não apodrecem e mantêm-se bem conservadas uma vez que estão 

submersas, sem luz nem ar. (Mascarenhas, 1996; Simões e Bento, 2012) 

 

Figura 4.2- Fundações típicas de um edifício Pombalino (Mascarenhas, 1996) 

4.2.2 Piso Térreo 

Nos edifícios pombalinos o piso 1 (rés-do-chão ou piso térreo) é um pouco diferente dos restantes 

pisos. É todo construído em pedra para que a humidade ou o fogo não se propaguem para os pisos 

superiores (Simões e Bento, 2012). Neste piso, a fachada principal e tardoz são de alvenaria de 

pedra aparelhada (cantaria) e as paredes meeiras são de alvenaria de pedra ordinária de cal aérea. 

Em relação às paredes interiores, a sua constituição depende da espessura das próprias. Neste 

edifício existe uma parede de alvenaria de tijolo maciço, com 35 cm de espessura, e outra de 

alvenaria de pedra aparelhada, com 71 cm de espessura, que se encontram ilustradas na Figura 

4.12a). 
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Nos edifícios pombalinos típicos, onde existe um cruzamento de paredes frontais no piso 2, existe no 

mesmo alinhamento vertical no piso térreo um pilar em alvenaria de pedra aparelhada. Neste piso, o 

tecto é em alvenaria de pedra ou tijolo e as paredes-mestras e pilares são unidos, ou por abóbadas e 

arcos, ou por arcos e vigas, ou só por vigas, como se pode observar na Figura 4.3. A primeira solução 

é a que confere maior resistência ao sismo (Mascarenhas, 1996). No edifício em estudo não existem 

actualmente pilares no piso térreo, supõe-se que tenham sido retirados do original, e as paredes do 

piso 2 são suportadas por vigas metálicas. 

 

Figura 4.3 - Tecto coberto por: a) abóbadas e arcos; b) arcos e vigas; c) vigas (Mascarenhas, 1996) 

4.2.3 Gaiola Pombalina: Paredes Frontais e Pavimento 

O interior dos edifícios pombalinos é constituído por uma estrutura chamada gaiola, composta por 

paredes frontais ligadas ao pavimento de madeira e à cobertura (Figura 4.4). As paredes frontais são 

típicas dos edifícios pombalinos e a sua estrutura foi baseada na das paredes de alguns edifícios 

existentes na encosta do castelo de S. Jorge antes de 1755 (Mascarenhas, 1996). Estas são paredes 

interiores com uma função resistente ao sismo, constituídas por painéis com cruzes de Santo André 

(de madeira) preenchidas por alvenaria de cal aérea, para restringir as deformações da estrutura. Na 

Figura 4.5, podem-se observar diferentes tipos de conexões das cruzes de Santo André existentes 

nas paredes frontais deste edifício. Em geral, as paredes frontais têm uma espessura de 0,15 a 

0,20m (Simões e Bento, 2012). 

  

Figura 4.4 - Exemplos da estrutura gaiola com a ligação das paredes frontais ao pavimento visível 

a) b) c) 



 

31 
 

   

Figura 4.5 - Pormenores das ligações das vigotas de madeira nas paredes frontais do edifício em estudo 

Os pavimentos são compostos por vigas de madeira principais dispostas perpendicularmente à 

fachada principal. Por cima destas encontram-se as tábuas de soalho dispostas perpendicularmente 

às vigas. As vigas principais apoiam-se na fachada exterior, tardoz e paredes frontais, podendo ser 

contínuas de uma fachada à outra, se for uma construção de melhor qualidade, ou podem ser 

emendadas sobre as paredes frontais (Lopes, 2010). No caso do edifício em estudo não foi possível 

observar a estrutura do pavimento devido aos tectos existentes, mas supõe-se que, devido à 

localização do edifício numa das ruas principais da baixa pombalina, a sua construção seja de melhor 

qualidade e as vigas sejam contínuas.  

4.2.4 Paredes de Tabique 

As paredes de tabique têm como função só a divisão de compartimentos no interior do edifício. Não 

fazem parte da estrutura da gaiola, uma vez que não estão ligadas aos pavimentos, e não são 

necessariamente contínuas em altura como as paredes frontais. São compostas por ripas de madeira 

dispostas na horizontal, pregadas a vigotas verticais e preenchidas com alvenaria de pedra ordinária 

e cal aérea. Têm uma espessura inferior à das paredes frontais, normalmente entre 0,10 a 0,12m 

(Simões e Bento, 2012). 

4.2.5 Paredes Exteriores 

A fachada principal, tardoz e as paredes meeiras são constituídas por alvenaria de pedra ordinária de 

cal aérea (à excepção do piso térreo em que a fachada principal e de tardoz são de alvenaria de 

pedra aparelhada, tal como referido na secção 4.2.2). As paredes exteriores têm uma grande 

espessura, normalmente entre 0,9 e 1,1m, sendo muito pesadas. A sua espessura não é constante 

ao longo da altura, diminuindo aproximadamente 0,05m por piso, ou a cada 2 pisos. Na fachada, por 

cima de cada abertura existe um arco de blocos de pedra ou tijolo maciço, de modo a aliviar os 

esforços. As paredes de empena do edifício são comuns às dos edifícios adjacentes, sem aberturas e 

têm espessuras compreendidas entre 0,5 e 0,75m. Ainda relativamente às paredes de empena, estas 

são mais altas de as outras paredes, ultrapassando a altura da cobertura, para evitar a propagação 

dos fogos. (Simões e Bento, 2012) 
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4.2.6 Escadas 

As escadas típicas pombalinas são em pedra no rés-do-chão e em madeira nos restantes pisos. As 

escadas apoiam-se em duas paredes frontais, uma de cada lado da escada, e servem de suporte às 

vigas interiores. Portanto, as escadas estão inseridas na estrutura da gaiola e têm uma grande 

contribuição para a resistência (Simões e Bento, 2012). No edifício em estudo, a caixa de escadas 

localiza-se no centro da planta, o que confere simetria. 

4.2.7 Cobertura 

A cobertura é constituída por uma estrutura de madeira com asnas, madres e ripas, ligada à estrutura 

da gaiola e coberta por telhas de cerâmica (Figura 4.6). O telhado deste edifício é de duas águas com 

duas janelas no lado da fachada principal e por isso o espaço para habitação neste piso (piso 5) é 

mais reduzido que nos edifícios com mansardas. 

 

Figura 4.6 - Estrutura de cobertura de madeira de duas águas e duas janelas (Appleton, 2003; 

Mascarenhas, 1996) 

4.3 Modelação Estrutural 

4.3.1 Programa de Cálculo – 3MURI/TREMURI 

Para a avaliação sísmica do edifício recorreu-se ao programa de cálculo 3MURI 5.5.110/TREMURI 

2.0.22 (S.T.A. DATA, 2005; Lagomarsino et a., 2013), que foi desenvolvido em conjunto pela S.T.A. 

Data e a Universidade de Génova. A versão comercial do programa (3MURI) foi utilizada para a 

modelação do edifício em estudo e a versão científica (TREMURI) foi utilizada para a sua análise. 

Este programa foi desenvolvido com o objectivo de simular o comportamento não-linear das 

estruturas de alvenaria através de análises não-lineares estáticas e dinâmicas (Lagomarsino et al., 

2008). O programa também permite a introdução de elementos estruturais de outros materiais, por 

exemplo: betão armado e aço. 

A modelação de elementos estruturais é baseada na identificação de elementos estruturais 

macroscópicos, definidos por elementos finitos. Neste campo da modelação, o modelo de pórticos 

equivalentes (equivalent frame) é o mais difundido e o utilizado pelo 3MURI/TREMURI, no qual se 
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consegue obter um pórtico equivalente em 3D sem uma carga computacional pesada através da 

junção de macro-elementos de dois nós. O modelo considera as paredes como um pórtico idealizado, 

em que os elementos deformáveis (onde a resposta não linear está concentrada) são ligados a nós 

rígidos (zonas da parede que normalmente não estão sujeitas a danos). (Lagomarsino et al., 2013) 

Na modelação das paredes com aberturas definem-se dois macro-elementos: nembos (piers) e lintéis 

(spandrels), que são ligados por nós rígidos (Figura 4.7). Os nembos são os elementos verticais 

resistentes que suportam as cargas verticais e horizontais, enquanto os lintéis são elementos 

horizontais que se localizam entre duas aberturas alinhadas verticalmente. A identificação destes 

macro-elementos baseia-se na observação dos danos em edifícios de alvenaria após um sismo: é 

nos nembos e nos lintéis que as fendas e os modos de rotura se concentram. (Lagomarsino et al., 

2013) 

 

Figura 4.7 - Discretização dos macro-elementos segundo o método "equivalent frame" (Galasco et al., 

2006) 

Os macro-elementos são modelados como elementos 2D com um nó em cada extremidade e 

apresentam um comportamento não-linear. As variáveis cinemáticas e estáticas são transmitidas 

entre os nós dos elementos e os nós rígidos. Os nembos e os lintéis são definidos no 

3MURI/TREMURI com as seguintes características (Galasco et al., 2006):  

a) Rigidez inicial determinada pelas propriedades elásticas fissuradas; 

b) Comportamento bilinear com valores máximos de corte e momento flector calculados pelas 

combinações em estado limite último (Figura 4.8b); 

c) Redistribuição de esforços de acordo com o equilíbrio do elemento; 

d) Detecção do estado limite de serviço tendo em conta os parâmetros de danos globais e 

locais; 

e) Degradação da rigidez no intervalo plástico; 

f) Rigidez secante ao descarregar; 
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g) Controlo da ductilidade pela definição do drift (deslocamento relativo normalizado entre 

extremidades do elemento) máximo/último, δu. O EC8-3 (CEN., 2005) sugere: δu = 0,4% para 

corte; δu = 0,6% para flexão. O cálculo do drift é feito pela equação (4.1). 

 
δ =

(𝑢𝑗 − 𝑢𝑖)

ℎ
+

(𝜑𝑗 + 𝜑𝑖)

2
≤ δ𝑢 (4.1) 

h) Rotura do elemento ao atingir o drift máximo/último, sem interromper a análise global. 

Os parâmetros apresentados na equação (4.1) têm o seguinte significado: 

 δ𝑢: drift último 

 𝑢𝑖  𝑒 𝑢𝑗 : deslocamento horizontal nos nós i e j, respectivamente 

 𝜑𝑖  𝑒 𝜑𝑗 : rotação nos nós i e j, respectivamente 

 ℎ : altura do elemento 

Na Figura 4.8 a) apresenta-se um nembo com os seus esforços (N, V, M) e variáveis cinemáticas 

(𝑢, 𝑤, 𝜑) representadas nos nós e na Figura 4.8 b) apresentam-se dois gráficos com a relação que o 

programa considera na modelação entre os critérios de rotura e o comportamento bilinear do macro-

elemento. 

  

Figura 4.8 – a) Nembo com forças interiores (N, V, M) e variáveis cinemáticas (𝒖, 𝒘, 𝝋) representadas; b) 

Gráfico com critérios de rotura à flexão e ao corte em função do esforço axial (à esquerda) e gráfico com 

comportamento bilinear do nembo (à direita) (adaptado de Lagomarsino et al., (2013)) 

Os pavimentos de madeira são modelados no programa Tremuri como membranas finitas ortotrópicas 

de 3 ou 4 nós (estado plano de tensão), tendo 2 graus de liberdade em cada nó (ux, uy). Os módulos 

de elasticidade representam a rigidez normal da membrana nas duas direcções perpendiculares e 

têm em conta o grau de conexão entre paredes e pavimento. O parâmetro mais importante é o 

módulo de distorção do pavimento, que influencia a rigidez tangencial do diafragma e a força 

horizontal transmitida para as paredes, ambas nas fases linear e não linear. (Lagomarsino et. al., 

2013) 

 

a) b) 



 

35 
 

4.3.2 Modelo Numérico do Edifício em Estudo 

Com o conhecimento que se tem do edifício tentou-se modelá-lo o mais próximo possível da 

realidade, de modo a que os resultados da análise não-linear sejam fiáveis. Para tal, definiram-se os 

materiais, as cargas e os elementos estruturais existentes no edifício actual. 

4.3.2.1 Caracterização dos Materiais 

Os materiais utilizados nas construções pombalinas são: alvenaria de pedra aparelhada (cantaria), 

alvenaria de pedra ordinária, alvenaria de tijolo maciço, alvenaria de tijolo furado e madeira de pinho 

bravo português. 

As propriedades mecânicas utilizadas na alvenaria de pedra ordinária são retiradas dos valores 

obtidos no estudo feito com recurso ao software DIANA, apresentados no capítulo 3, secção 3.3. 

Estes valores correspondem aos valores mínimos do intervalo definido em Simões et al. (2017), na 

Tabela 2.1, à excepção da tensão de compressão. Com o intuito de no futuro realizar uma análise 

paramétrica no edifício modelado, adoptou-se a tensão de compressão mínima do intervalo dado na 

bibliografia, em vez do valor obtido na análise realizada no programa DIANA. Assim, todos os valores 

dos parâmetros adoptados para a alvenaria ordinária correspondem aos valores mínimos para esta 

alvenaria e é possível a partir deste modelo (modelo de referência) realizar uma análise paramétrica. 

Para a alvenaria de pedra aparelhada utilizaram-se as propriedades indicadas na regulamentação 

italiana (NTC, 2008). Em relação à alvenaria de tijolo maciço e furado, os valores das propriedades 

mecânicas foram retirados de Simões et al. (2005). Tal como foi feito por Meireles (2012), definiu-se 

ainda no software outro material chamado de “parede frontal” que, como o nome indica, representa o 

comportamento em conjunto dos materiais existentes nas paredes frontais. Os valores adoptados das 

propriedades mecânicas das alvenarias encontram-se representados na Tabela 4.1. 

Os valores do módulo de elasticidade E e de distorção G da alvenaria de pedra aparelhada foram 

reduzidos a 50% do valor apresentado na Tabela 4.1 para ter em conta a fendilhação do material. 

Para as outras alvenarias não foi necessário reduzir os valores porque estes foram retirados de 

ensaios experimentais no laboratório. Segundo a norma italiana (NTC, 2008) calculou-se o módulo de 

distorção pela fórmula 𝐺 =  
1

3
× 𝐸 e a resistência característica ao corte por 𝜏 = 𝑓𝑡 1,5⁄ . 



 

36 
 

Tabela 4.1 - Propriedades Mecânicas das Alvenarias 

 

Módulo de 

Elasticidade, 

E (GPa) 

Módulo de 

Distorção, G 

(GPa) 

Tensão de 

Tracção, ft 

(MPa) 

Tensão de 

Compressão, 

fc (MPa) 

Peso 

Volúmico, ԝ 

(kN/m
3
) 

Alvenaria de 

Pedra 

Aparelhada 

2,8* 0,86* 0,158 7,0 22 

Alvenaria de 

Pedra Ordinária 
0,5 0,167 0,028 0,84 18,35 

Alvenaria de 

Tijolo Maciço 
0,855 0,285 0,115 1,07 18 

Alvenaria de 

Tijolo Furado 
0,855 0,285 0,115 0,88 15 

Parede Frontal 1,5 0,5 0,114 7,15 5,6** 

* Utilizaram-se 50% dos valores apresentados na tabela devido à fendilhação. 

** Valor foi definido em forma de carga distribuída, apresentado em 4.3.2.2 Definição das Cargas. 

Para as propriedades mecânicas dos pavimentos de madeira, com excepção do módulo de distorção 

G, utilizaram-se valores retirados de estudos experimentais feitos ao pinho bravo português pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC, 1997), uma vez que este é o material mais comum 

nos pavimentos dos edifícios pombalinos. O módulo de distorção foi calculado segundo a 

regulamentação da Nova Zelândia para pavimentos de madeira utilizando como referência Brignola et 

al. (2012) e Giongo et al. (2014), visto que o valor de G dado pelo LNEC para o pinho bravo 

português (G = 0,75 GPa) é exageradamente elevado para pavimentos. O valor apresentado pelo 

LNEC corresponde ao módulo de distorção do material, desta madeira, enquanto o módulo de 

distorção dos pavimentos é inferior a esse valor porque é muito condicionado pelas ligações entre 

elementos (por exemplo: entre tábuas de soalho). O valor definido pelo LNEC para o pinho bravo 

português utilizado como o módulo de distorção do pavimento corresponderia a ter um piso com 

comportamento rígido. Os valores finais utilizados para o pavimento encontram-se na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Propriedades Mecânicas do Pavimento de Madeira 

 

Módulo de 

Elasticidade 

paralelo às 

fibras, E 

(GPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

perpendicular 

às fibras, E90 

(GPa) 

Módulo de 

Distorção 

tábua, G 

(GPa) 

Tensão de 

Compressão, 

fc (MPa) 

Peso 

Volúmico, ԝ 

(kN/m
3
) 

Pavimento 

de Madeira 

Pinho Bravo 

Português 

12,0 0,4 0,018 18 5,8 

 

Para as construções existentes o EC8-3 (CEN, 2005) define que, consoante o grau de conhecimento 

da estrutura, é necessário reduzir as propriedades mecânicas dos materiais através de um factor de 

confiança. Para esta modelação adoptou-se o nível de conhecimento limitado KL1 (Limited 

Knowledge). Este nível exige que as resistências à tracção e compressão dos materiais sejam 

divididas por 1,35. 

4.3.2.2 Definição das Cargas 

Na análise dinâmica do edifício é muito importante que a definição e a distribuição das massas sejam 

o mais realistas possível. Para tal, recorreram-se a plantas e cortes do edifício (apresentadas no 

anexo A) e realizou-se uma visita ao mesmo. À excepção das paredes fontais, a massa das paredes 

é definida pelo peso próprio do material. No caso das paredes frontais optou-se por não se considerar 

o peso próprio do material e colocar como uma carga distribuída, como foi feito em Meireles (2012). 

Na Tabela 4.3 apresentam-se os valores adoptados das cargas verticais aplicadas no edifício 

modelado. Estes valores foram retirados das Tabelas Técnicas (Farinha e Reis, 1993) e do estudo 

feito por Meireles (2012), tendo como base o EC1-1-1 (CEN, 2009b). 
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Tabela 4.3 – Cargas verticais aplicadas no edifício modelado 

Carga devido: Carga Permanente Sobrecarga Local de Aplicação 

Paredes Frontais 4,0 kN/m - Paredes Frontais 

Paredes Interiores 0,1 kN/m
2
 - Pavimento 

Piso de Madeira 0,7 kN/m
2
 2,0 kN/m

2
 Pavimento 

Tectos 0,6 kN/m
2
 - Pavimento 

Escadas 0,7 kN/m
2
 4,0 kN/m

2
 Escadas 

Cobertura 1,1 kN/m
2
 0,4 kN/m

2  
* 

Como carga distribuída 

nas paredes exteriores 

do último piso modelado 

* Esta sobrecarga vai ser multiplicada por ψ2,i = 0. 

Devido à pouca importância da cobertura para o comportamento dinâmico, esta não foi modelada; só 

foi considerada a sua massa, definida a partir da carga vertical. Esta carga foi colocada nas paredes 

da fachada do último piso modelado (para onde são encaminhadas as cargas devido à cobertura de 

duas águas), como ilustrado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Carga da cobertura 

A combinação de acções utilizada para a análise sísmica segundo o EC0 (CEN, 2009a) encontra-se 

representada pela equação (4.2). De acordo com a mesma norma, nos edifícios de habitação, como é 

o caso, o coeficiente 𝜓2 é igual a 0,3. 

 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝜓2 × 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜 (4.2) 
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4.3.2.3 Definição dos Elementos Estruturais 

As paredes foram definidas com as características apresentadas na Tabela 4.4. No caso das paredes 

frontais pombalinas, estas foram modeladas como macro-elementos de 9 parâmetros com base no 

trabalho desenvolvido por Meireles et al. (2011). Este modelo reproduz o comportamento não linear 

de uma parede frontal pombalina à acção cíclica de uma carga horizontal. As ligações entre estes 

elementos, por exemplo nos vãos das portas, foram realizadas por vigas de madeira com dimensões 

de 10 x 10 cm
2
 (Renda, 2016). 

As paredes interiores de tabique não foram modeladas, uma vez que, por um lado, têm pouca 

contribuição para o comportamento estrutural do edifício e, por outro, o programa só permite modelar 

elementos verticais com continuidade em altura. De facto, como a sua resistência e rigidez são muito 

inferiores às das paredes frontais e de alvenaria, estas paredes influenciam pouco a resposta do 

edifício ao sismo. 

Tabela 4.4 - Material e Espessura de cada tipo de parede existente no edifício 

 Piso Térreo  

Elemento Material Espessura (m) 

Fachada Principal Alvenaria de Pedra Aparelhada 1,05 

Tardoz Alvenaria de Pedra Aparelhada 0,50 – 0,75 

Paredes Meeiras Alvenaria de Pedra Ordinária 0,50 – 0,70 

Paredes Interiores 
Alvenaria de Pedra Aparelhada 0,70 

Alvenaria de Tijolo Maciço 0,35 

Parede Exterior Acrescento Alvenaria de Tijolo Furado 0,50 

 Pisos Superiores  

Elemento Material Espessura (m) 

Fachada Principal 

Piso 2 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,935 

Piso 3 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,815 

Piso 4 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,810 

Tardoz 

Piso 2 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,37 – 0,755 

Piso 3 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,34 – 0,730 

Piso 4 Alvenaria de Pedra Ordinária 0,34 – 0,730 

Paredes Meeiras Alvenaria de Pedra Ordinária 0,44 – 0,50 

Paredes Interiores Alvenaria/Madeira 0,15 – 0,20 

 

Neste edifício não existem pilares ao nível do rés-do-chão, ou seja, as paredes do piso 2 são 

suportadas por vigas, como ilustrado na Figura 4.10, uma fotografia actual tirada ao local.  
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Figura 4.10 – Fotografia actual do tecto do piso do rés-do-chão com vigas 

Através das visitas e desenhos do edifício não foi possível identificar as dimensões e o material das 

vigas. Supõe-se que tenham sido substituídos os pilares originais do edifício pombalino por vigas 

metálicas. Para a modelação do edifício, optou-se por se utilizar a mesma opção que a empresa 

Civiconcebe – Consultores Em Engenharia, Unipessoal Lda (empresa responsável pela reabilitação 

do edifício): colocar perfis metálicos HEA300 de aço S235 ao nível do rés-do-chão para suportar as 

paredes do 1º andar. Na Tabela 4.5 encontram-se as características principais dos perfis HEA300 

que foram consideradas no programa 3MURI. 

Tabela 4.5 - Propriedades do perfil HEA 300 inseridas no 3MURI 

HEA 300 – Aço S235 

Área (cm
2
) 112,5 

Momento de inércia de flexão 

segundo o eixo mais forte, Iy (cm
4
) 

18260 

Módulo de flexão plástico segundo 

o eixo mais forte, Wpl,y (cm
3
) 

1383 

 

Como é costume nos edifícios pombalinos, as vigas de suporte do pavimento de madeira foram 

orientadas perpendicularmente à fachada principal, excepto nas escadas. As dimensões das vigas e 

do soalho que constituem o pavimento e as escadas estão representadas na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Corte transversal com dimensões (em metros) das vigas e do soalho que constituem a) o 

pavimento e b) as escadas 

a) b) 
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O edifício tem uma cave que actua como um encastramento às paredes do rés-do-chão. Como, por 

defeito, o programa considera o encastramento das fundações, restringindo os movimentos e as 

rotações, não foi necessário definir as fundações da parede do rés-do-chão na interface do programa.  

Na Figura 4.12 apresenta-se o modelo final do edifício no 3MURI, incluindo as plantas dos pisos 1 e 

2. 

 

 

 

Figura 4.12 – Edifício modelado: a) Planta do piso 1 e b) Planta do piso 2; c) Modelo do edifício completo 

em 3D no 3MURI 

Na Figura 4.13 apresentam-se a fachada principal e tardoz com a malha de macro-elementos 

representada na versão científica do programa (TREMURI). É de notar que se optou por modelar a 

fachada do edifício como a original pombalina. Actualmente, do lado esquerdo da fachada no rés-do-

chão, existe só uma grande abertura em vez de duas mais pequenas, o nembo do rés-do-chão foi 

demolido e já não existe continuidade deste para o piso 2, no lugar do nembo encontra-se uma porta. 

Legenda: 

 Alvenaria de Pedra 

     Aparelhada (Cantaria) 

 Alvenaria de Pedra 

     Ordinária 

 Frontal 

 Alvenaria de Tijolo 

     Maciço 

 Alvenaria de Tijolo 

     Furado 

 Madeira Pinho Bravo 

 Aço S235 

 Abertura 

 

b) 

c) 

a) 
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Este tipo de alteração estrutural é muito habitual nos edifícios pombalinos actuais devido às montras 

das lojas. Não é possível modelar uma abertura tão grande na fachada sem algum tipo de reforço 

porque cria instabilidade no edifício. Como não se conhece a solução estrutural existente na fachada 

actual, optou-se por inicialmente fazer o estudo do desempenho sísmico da estrutura com a fachada 

original e posteriormente comparar os resultados com outras soluções estruturais. 

 

 

Figura 4.13 - Malha de macro-elementos a) na fachada principal e b) tardoz, representadas na versão 

científica do programa TREMURI 

4.3.3 Calibração do Modelo Numérico 

Depois de criado o modelo numérico, é importante comparar as frequências obtidas do modelo por 

uma análise dinâmica linear (análise modal) com as frequências fundamentais experimentais do 

próprio edifício. Deste modo, é possível saber se a modelação se aproxima da realidade ou não. 

Dependendo destes resultados poderá ser necessário calibrar o modelo, fazendo alterações, para 

que os valores das frequências se assemelhem mais. 

Os valores das frequências próprias de vibração do edifício foram obtidos através de um ensaio de 

caracterização dinâmica in situ. O equipamento recolhe registos de vibração ambiente em diferentes 

locais (em planta) do edifício em estudo. Após o processamento dos dados dos registos obtêm-se as 

frequências fundamentais do edifício correspondentes aos modos de vibração mais importantes. 

(Monteiro e Bento, 2013) 

No edifício em estudo, escolheu-se o piso 4 para a localização dos pontos de medição, um junto à 

caixa de escadas e outro próximo da janela no extremo do edifício, como ilustrado na Figura 4.14. 

b) a) 
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Fizeram-se duas medições em cada ponto. A escolha da localização destes pontos foi feita tendo em 

conta vários critérios: é no ponto mais alto do edifício que se sentem os maiores efeitos da vibração; 

pontos localizados no interior do edifício captam predominantemente os efeitos de translação, 

enquanto os pontos na periferia do edifício captam os efeitos do modo de torção. É importante ter 

pontos localizados nestes dois locais para que se consigam distinguir os modos de translação 

horizontal dos de torção (Monteiro e Bento, 2013). Em relação à localização em altura, não foi 

possível no dia do ensaio colocar os instrumentos no último piso (piso 5), optando-se então por 

colocar no piso logo abaixo. 

 

Figura 4.14 - Planta do piso 4 com a localização dos dois pontos de medição e orientação dos eixos (x, y) 

A leitura e o tratamento dos registos de acelerações obtidos no ensaio (Figura 4.15) foram realizados 

no software TSoft (Van Camp e Vauterin, 2005). Estes registos foram transformados em espectros de 

densidade de potência através da transformada de Fourier.  

 

Figura 4.15 – Registos de acelerações (x, y, z) no programa Tsoft (Van Camp e Vauterin, 2005) de um 

ensaio de caracterização dinâmica realizado no edifício em estudo 

Na Figura 4.16 são apresentados os espectros de densidade de potência do edifício em estudo para 

cada direcção (x, y) em função da frequência. As frequências próprias de vibração são identificadas 

sobrepondo os gráficos dos vários pontos de medição para cada direcção. O primeiro valor máximo 
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coincidente das funções corresponde à frequência de vibração para essa direcção (Monteiro e Bento, 

2013). Nestes gráficos não se considerou o registo da primeira medição no ponto 1, uma vez que o 

registo tinha valores muito diferentes dos outros. Supõe-se que alguma vibração impulsiva do exterior 

tenha adulterado o registo desta medição tornando-a inviável.  

 

 

Figura 4.16 - Função de Densidade Espectral de Potência da componente a) X e b) Y da aceleração 

Como se pode observar na Figura 4.16 a), o modo fundamental na direcção X (longitudinal) ocorre 

para uma frequência de 1,46 Hz, que corresponde ao primeiro modo de vibração com translação em 

X. Para a direcção Y (transversal), o modo fundamental ocorre para 3,125 Hz, que corresponde ao 

primeiro modo de vibração com translação em Y (Tabela 4.6).  

Tabela 4.6 – Valores das frequências fundamentais experimentais segundo X e Y 

Translação Frequência (Hz) 

Longitudinal (X) 1,46 

Transversal (Y) 3,125 
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Como seria de esperar, o valor da frequência segundo X é inferior ao valor segundo Y. Isto deve-se 

ao facto de na direcção longitudinal a fachada principal e de tardoz terem grandes aberturas, ao 

contrário das paredes de empena (na direcção transversal) que não têm aberturas. Mesmo com os 

edifícios adjacentes a restringirem o deslocamento na direcção X, o edifício é mais rígido na direcção 

Y e por isso tem uma maior frequência. 

No programa TREMURI, os valores das frequências próprias do modelo foram obtidos através de 

uma análise dinâmica modal ao edifício (Tabela 4.7). Apresentam-se também, na Figura 4.17, as 

deformadas em planta do edifício para os dois principais modos de vibração. 

Tabela 4.7 – Resultados da análise dinâmica modal e percentagem de erro em relação aos valores 

experimentais 

Translação 
Modo 

Vibração 
Frequência (Hz) 

Participação de 

Massa Erro (%) 

X (%) Y (%) 

Longitudinal (X) 1 1,25 45,27 0,00 14,25 

Transversal (Y) 4 2,58 1,86 56,34 17,31 

 

  

Figura 4.17 - Deformada em planta do modo de vibração com translação segundo a) X e b) Y 

Pelos valores da participação de massa na direcção Y, apresentados na Tabela 4.7, pode-se concluir 

que o edifício tem uma pequena assimetria nesta direcção, que se traduz numa ligeira torção no 

modo de translação. 

Na deformada em planta com translação segundo X observa-se um comportamento diferente entre as 

paredes, com estas comportando-se de forma independente devido à flexibilidade dos pisos. Na 

direcção Y não é tão visível este comportamento. 

a) b) 
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Considera-se que o erro entre os valores das frequências do edifício modelado e os valores 

experimentais (última da coluna da Tabela 4.7) é aceitável e por isso não é necessário fazer 

modificações no modelo. Com o modelo calibrado, pode-se prosseguir para a análise estática não 

linear (pushover). 
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5 Avaliação Sísmica do Edifício em Estudo 

5.1 Introdução 

Neste capítulo procede-se à análise sísmica do edifício em estudo com recurso ao programa 

TREMURI. No modelo calibrado e corrigido, apresentado no capítulo anterior, efectuam-se análises 

estáticas não-lineares (pushover) sempre à luz do EC8-3 (CEN, 2005). Estas análises foram 

realizadas para duas direcções (X e Y) e em dois sentidos (positivo e negativo).  

As análises estáticas não-lineares simulam a acção sísmica através da aplicação de forças 

horizontais, que representam as forças de inércias geradas durante um sismo. Vai-se aumentando a 

força até que se atinja primeiro a máxima resistência do edifício, e posteriormente o deslocamento 

último, correspondente ao colapso da estrutura. Assim, é possível avaliar a degradação progressiva 

da capacidade resistente da estrutura (comum em edifícios de alvenaria) e a sua capacidade de 

deslocamento último. 

Neste caso de estudo adoptaram-se dois tipos de distribuição de forças horizontais: uniforme e 

pseudo-triangular. A distribuição uniforme é proporcional à massa dos pisos do edifício, enquanto a 

distribuição pseudo-triangular é proporcional ao produto entre a massa e a altura de cada piso. 

Os deslocamentos da estrutura são obtidos no nó crítico de controlo, o primeiro nó no último piso a 

entrar em regime não linear. Para verificar se o edifício resiste ao sismo, segundo o EC8-1 (CEN, 

2010), compara-se o deslocamento último da estrutura com o deslocamento objectivo. O 

deslocamento objectivo é obtido do espectro de resposta e representa o deslocamento provocado 

pelo sismo (definido de acordo com o estado limite a considerar para um edifício corrente existente) 

no edifício. Para esta avaliação de desempenho sísmico do edifício adopta-se o método N2 proposto 

pelo EC8-1 (CEN, 2010). 

5.2 Definição da Acção Sísmica 

A acção sísmica definida segundo o EC8-1 (CEN, 2010) pode ser definida por um espectro de 

resposta de acelerações ou deslocamentos à superfície do terreno. O espectro de resposta elástico 

da aceleração horizontal à superfície do terreno tem vários parâmetros que dependem da estrutura, 

do tipo de acção sísmica e do local onde está edificada e é definido através das equações (5.1), (5.2), 

(5.3) e (5.4): 

 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ [1 +
𝑇

𝑇𝐵

∙ (𝜂 ∙ 2,5 − 1)] (5.1) 

 𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 (5.2) 
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 𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 ∙ [
𝑇𝐶

𝑇
] (5.3) 

 𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 ∙ [
𝑇𝐶𝑇𝐷

𝑇2
] (5.4) 

Em que: 

𝑆𝑒(𝑇) – espectro de resposta; 

𝑇 – período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade; 

𝑎𝑔 – valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅); 

𝑇𝐵  – limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

𝑇𝐶 – limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

𝑇𝐷  – valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante; 

𝑆 – coeficiente de solo; 

𝜂 – coeficiente de correcção do amortecimento, adoptando-se 𝜂 = 1 (valor de referência para 5% de 

amortecimento viscoso) 

O EC8-1 (CEN, 2010) define dois tipos de sismo que afectam o território nacional. O sismo do tipo 1 é 

um sismo com o epicentro longe, de grandes magnitudes e baixas frequências; e o sismo do tipo 2 é 

um sismo próximo, de baixa magnitude e altas frequências. São definidas várias zonas do país 

consoante o grau de sismicidade para cada tipo de sismo. Como se pode observar na Figura 5.1, 

retirada do anexo nacional do EC8-1 (CEN, 2010), a região de Lisboa está inserida na zona 1.3 

(sismo tipo 1) e 2.3 (sismo tipo 2). A estas zonas correspondem acelerações máximas de referência  

𝑎𝑔𝑅  de 1,5 m/s
2
 (sismo tipo 1) e 1,7 m/s

2
 (sismo tipo 2). 
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Figura 5.1 – Zonamento Sísmico em Portugal Continental (CEN, 2010) 

O edifício em estudo classifica-se como edifício corrente, segundo o EC8-1 (CEN, 2010) é de classe 

de importância II, e por isso tem um factor de importância (𝛾𝐼) igual a 1,0 para ambos os sismos. No 

anexo nacional da NP EN 1998-3 (CEN, n.d.) é definido que para os edifícios de classe de 

importância II deve ser verificado o Estado Limite de Danos Severos (SD), em que as acelerações 

máximas de referência são multiplicadas por 0,75 e 0,84 para os sismos de tipo 1 e 2, 

respectivamente. Esta redução da aceleração máxima de referência 𝑎𝑔𝑅  deve-se ao facto de o 

edifício em estudo ser um edifício já existente, antigo, dimensionado para um período de retorno 

inferior ao da norma actualmente em vigor para as novas construções. Na Tabela 5.1 apresentam-se 

os valores de 𝑎𝑔 já multiplicados por estes fatores de redução. 

Tabela 5.1 - Valores de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A 

Sismo ag (m/s
2
) 

Tipo 1 1,125 

Tipo 2 1,428 

 

De acordo com o estudo feito por Meireles (2012), o edifício situa-se sobre um solo do tipo C 

(depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo ou argila rija com uma 

espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metros). A este tipo de solo estão associados 

valores de 𝑆𝑚á𝑥 , 𝑇𝐵 , 𝑇𝐶  e 𝑇𝐷 , que são definidos no anexo nacional NP EN 1998-1 (CEN, 2010) e 

apresentados na Tabela 5.2, juntamente com os outros parâmetros necessários à definição do 

espectro de resposta. 
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Tabela 5.2 - Parâmetros do espectro de resposta influenciados pelo tipo de solo 

Zona Sísmica 1.3 2.3 

Classe de Importância II II 

𝜸𝑰 1,0 1,0 

𝒂𝒈𝑹 (m/s
2
) 1,5 1,7 

𝒂𝒈 (m/s
2
) 1,125 1,428 

𝜼 1,0 1,0 

Tipo de Solo C C 

Smáx 1,6 1,6 

S 1,6 1,5 

TB (s) 0,1 0,1 

TC (s) 0,6 0,25 

TD (s) 2,0 2,0 

 

5.3 Análise Não Linear (Pushover) 

Numa análise não linear caracteriza-se a estrutura através de uma curva de capacidade (pushover) 

que relaciona as deformações e os deslocamentos do edifício. Desta forma, é possível descrever o 

comportamento inelástico da estrutura quando sujeita a forças sísmicas horizontais e recolher 

informação da sua rigidez, capacidade resistente, ductilidade e capacidade de deslocamento último 

(Lagomarsino et al., 2013). 

Em edifícios de alvenaria com pavimentos flexíveis, a curva de capacidade pode conduzir a 

resultados não conservativos devido à fraca distribuição de cargas pelos pavimentos flexíveis, que 

cria comportamentos independentes nas paredes. Este comportamento pode levar a que uma parede 

tenha danos severos e que isso não seja considerado na curva de capacidade porque a parede não 

tem uma contribuição significativa para o esforço transverso total na base (Simões et al., 2014). Para 

que isto não aconteça, foi proposta por Lagomarsino e Cattari (2014) uma abordagem com três 

critérios para a definição do deslocamento último (colapso) da estrutura. O critério mais condicionante 

será o escolhido para a definição do colapso da estrutura. O primeiro critério (critério 1) define que o 

colapso ocorre quando o valor máximo da força de corte basal apresenta uma redução de 20%. Este 

primeiro critério é o proposto pelo EC8-3 (CEN, 2005). No segundo critério (critério 2) o deslocamento 

último corresponde à ocorrência de um mecanismo de colapso antes da redução de 20% da força de 

corte basal. Este identifica-se na curva de capacidade quando na fase não linear ocorre uma súbita 

perda de força e/ou um grande aumento do deslocamento. O último critério (critério 3) define o 

deslocamento último no ponto em que o drift (deslocamento relativo normalizado à altura do piso) das 

paredes é igual ou superior a um certo valor. Esse valor depende do estado limite considerado para a 
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análise. Enquanto os dois primeiros critérios são análises a uma escala global, o terceiro citério é a 

uma escala local (ao nível da parede). 

Relativamente ao critério 2, os mecanismos de colapso global que podem ocorrer no edifício são: i) 

soft storey, em que todos os nembos de um piso colapsam; ii) mecanismo global, em que começam 

por aparecer danos uniformes nos lintéis da fachada e no final ocorre um colapso dos nembos. 

(Cattari et al., 2012) 

Dentro dos três estados limites propostos pelo EC8-3 (CEN, 2005) para a avaliação do deslocamento 

último segundo o nível de danos da estrutura, a Norma Portuguesa NP EN 1998-3 (CEN, n.d.) refere 

que o estado limite a ser considerado para os edifícios de alvenaria existentes (edifícios correntes) é 

o estado limite último de danos severos (SD – Significant Damage). Este estado limite define, para os 

dois primeiros critérios, que o valor do deslocamento último deve ser reduzido a ¾ do seu valor (CEN, 

n.d.). Em relação ao critério 3 define-se o valor limite de 0,5% para o drift em alvenarias (Simões et 

al., 2014). É de notar que este valor do drift é definido para as paredes, enquanto os valores definidos 

no capítulo 4.3.1 são definidos para os macro-elementos (nembos e lintéis). 

5.3.1 Curvas de Capacidade 

As curvas de capacidade são todas referidas em relação a um nó de controlo, neste caso o nó 15, 

que se encontra representado na Figura 5.2 juntamente com todas as paredes modeladas e os outros 

nós de extremidade do piso 4.  

 

Figura 5.2 - Planta com a identificação de todas as paredes modeladas, dos nós de extremidade e de um 

nó interior do piso 4 

Na Figura 5.3 encontram-se as curvas de capacidade resistente da estrutura para as duas 

distribuições de forças (uniforme e pseudo-triangular), nas direcções X e Y, e nos sentidos positivo e 

negativo. Pela observação das curvas nota-se a existência de alguns problemas numéricos na análise 

feita com o programa. Tal deve-se ao facto de os pavimentos flexíveis e as paredes frontais 

dificultarem a convergência dos resultados obtidos com o programa (Meireles, 2012). 
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Comparando as direcções X e Y, observa-se que a direcção Y tem maior rigidez e resistência que a 

X, apresentado uma rigidez em fase elástica e uma força de corte basal muito superiores. A força de 

corte basal na direcção Y é 34% superior à de X para o sentido positivo e 45% no sentido negativo, 

enquanto a rigidez em fase elástica é 65% superior para o sentido positivo e 76% para o negativo. 

Estes resultados encontram-se dentro do esperado, uma vez que as paredes de empena (segundo a 

direcção Y) não têm aberturas e a fachada principal e tardoz (na direcção X) têm bastantes. 

  

 

Figura 5.3 - Curvas de capacidade resistente da estrutura para os sentidos a) positivo e b) negativo 

Outro factor que se pode comentar em relação às diferenças das curvas para as direcções X e Y é a 

sua diferença de ductilidade. Como nas fachadas segundo X os nembos são muito esbeltos (devido 

às várias aberturas da fachada) e a ligação fornecida pelos lintéis é fraca (devido à falta de elementos 
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ligados aos nembos que lhes confiram resistência à tracção), o modo de colapso que tende a ocorrer 

é por flexão. Assim, o edifício na direcção X tem uma ductilidade superior à direcção Y. 

Pode-se concluir que neste edifício a distribuição pseudo-triangular é mais condicionante para a 

avaliação do desempenho sísmico que a uniforme, ou seja, a estrutura apresenta uma capacidade 

resistente inferior para o carregamento pseudo-triangular, aproximadamente 20% no sentido positivo 

e 10% no sentido negativo. Em relação à rigidez, esta também é superior para o carregamento 

uniforme, na direcção Y a diferença é de 28% e na direcção X varia entre [25%;13%]. 

À excepção da curva segundo X negativo para carregamento pseudo-triangular, as curvas de 

capacidade do edifício apresentam ou uma queda abrupta ou uma interrupção da análise antes da 

redução de 20% da força de corte basal, o que significa que se forma um mecanismo de colapso 

(parcial) da estrutura. Por isso, para essas curvas não será possível utilizar o critério 1. 

Para a verificação do critério 3, analisaram-se os deslocamentos das paredes mais condicionantes 

em cada direcção, ou seja, as paredes com uma maior participação na resistência da estrutura. 

Relembra-se que para o estado limite último de danos severos (SD) em alvenarias se utiliza um valor 

limite de drift de 0,5% (Simões et al., 2014). Este valor é diferente dos valores referidos no capítulo 

4.3.1, de 0,4% para a rotura ao corte e de 0,6% para a rotura à flexão (segundo o EC8-3 (CEN, 

2005)), uma vez que estes valores são para os macro-elementos individuais, nembos e lintéis. Neste 

critério, o deslocamento das paredes é dado pela soma de duas componentes (equação (4.1)): o 

deslocamento horizontal (𝑢) e a rotação (𝜑), definidos na secção 4.3.1. 

Uma forma de escolher as paredes com maior participação na resistência da estrutura é através da 

sua contribuição para o esforço transverso total na base. Podem-se observar as curvas da Figura 5.4, 

que apresentam, para a direcção X e Y negativos, o quociente entre o esforço transverso de uma 

parede e o esforço transverso total (𝑉𝑏𝑖/𝑉𝑏,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ), ambos na base, para o carregamento pseudo-

triangular. As curvas são apresentadas em cada direcção para as paredes exteriores e uma parede 

interior frontal (ver designação das paredes na Figura 5.2). Na figura observa-se que a parede interior 

segundo a direcção Y (P9) tem uma contribuição muito superior à da parede P6, que é a parede 

interior segundo X com maior comprimento. Conclui-se que na direcção Y existe uma maior 

distribuição das forças entre as paredes do que em X. Isto acontece porque existem mais paredes 

interiores na direcção Y e porque as paredes na direcção X têm muitas aberturas. 
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Figura 5.4 - Contribuição das paredes para o esforço transverso total na base segundo a) X e b) Y para o 

carregamento pseudo-triangular 

As paredes com maior participação segundo Y são as paredes das empenas (P3 e P14), como seria 

de esperar, e segundo X são as paredes da fachada principal e de tardoz (P2 e P12), como também 

seria de esperar. Estas foram, portanto, as paredes escolhidas para a análise do drift. Para nenhum 

dos casos (direcção X e Y, sentido positivo e negativo, distribuição uniforme e pseudo-triangular) o 

drift chegou ao valor limite de 0,5%, como tal, não se teve em consideração o critério 3 para a 

determinação do deslocamento último. Nas tabelas abaixo (Tabela 5.3 e Tabela 5.4) são 

apresentados os valores da análise do drift apenas para o caso com os valores mais altos, que é o 

sentido positivo da distribuição de carga pseudo-triangular. Como se pode observar, ocorrem valores 

de drift negativos, o que significa que a deformada da estrutura tem pontos de inflexão. 
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Tabela 5.3 - Valor de deslocamento máximo segundo o limite do drift para a direcção X, sentido positivo e 

distribuição pseudo-triangular 

Distribuição Sentido Parede δ (%) 

Passo da 

Análise 

Incremental 

Deslocamento 

topo (m) 

Pseudo-

Triangular 
Positivo 

P2 

Piso1 0,21 

69 0,167 

Piso 2 -0,26 

Piso3 -0,41 

Piso4 -0,02 

P12 

Piso1 0,09 

Piso 2 1,52 

Piso3 1,01 

Piso4 -0,80 

 

Tabela 5.4 - Valor de deslocamento máximo segundo o limite do drift para a direcção Y, sentido positivo e 

distribuição pseudo-triangular 

Distribuição Sentido Parede δ (%) 

Passo da 

Análise 

Incremental 

Deslocamento 

topo (m) 

Pseudo-

Triangular 
Positivo 

P3 

Piso1 0,08 

44 0,079 

Piso 2 0,10 

Piso3 0,03 

Piso4 0,01 

P14 

Piso1 0,01 

Piso 2 0,14 

Piso3 2,01 

Piso4 0,44 

 

Neste caso apresentado, o valor do drift é ultrapassado, mas só depois da ocorrência de um 

mecanismo de colapso da estrutura, e por isso o critério 2 é mais condicionante que o critério 3. Isto 

acontece também para os outros sentidos e distribuições de forças. Na Figura 5.5 encontram-se 

representadas as curvas de capacidade até ao deslocamento último, em que este se encontra 

assinalado consoante o critério condicionante. O critério 1 é identificado por um quadrado e o critério 

2 por um círculo. 
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Figura 5.5 - Curvas de capacidade resistente da estrutura para os sentidos a) positivo e b) negativo com 

os deslocamentos últimos finais segundo os critérios 1 e 2 

Apresentam-se de seguida (Figura 5.6 e Figura 5.7) os padrões de danos para o deslocamento último 

nas paredes principais já anteriormente analisadas (fachada principal – P2, fachada de tardoz – P12 

e empenas – P3, P14).  
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Uniforme 

X positivo 

  

X negativo 

 

Pseudo-Triangular 

X positivo 

  

X negativo 

  

Legenda: 

  Nó rígido    Dano plástico por corte   Colapso por corte 

  Sem dano   Dano plástico por flexão   Colapso por flexão 

  Tração 

Figura 5.6 - Padrão de danos para o carregamento uniforme e pseudo-triangular na direcção X positiva e 

negativa. a) Fachada Principal P2, b) Fachada de Tardoz P12, c) Empena P3, d) Empena P14 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 
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Uniforme 

Y positivo 

  

Y negativo 

  

Pseudo-Triangular 

Y positivo 

  

Y negativo 

  

Legenda: 

  Nó rígido    Dano plástico por corte   Colapso por corte 

  Sem dano   Dano plástico por flexão   Colapso por flexão  

  Tração 

Figura 5.7 - Padrão de danos para o carregamento uniforme e pseudo-triangular na direcção Y positiva e 

negativa. a) Fachada Principal P2, b) Fachada de Tardoz P12, c) Empena P3, d) Empena P14 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 
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Como se pode observar na Figura 5.6, o carregamento segundo X provoca danos essencialmente 

nas fachadas, ou seja, nas paredes com a mesma direcção do carregamento. O colapso nesta 

direcção ocorre devido ao colapso por flexão de todos os lintéis da fachada principal, havendo 

colapso também de alguns lintéis da fachada de tardoz. É preferível este tipo de colapso ao colapso 

dos nembos, uma vez que deste modo a estrutura ainda tem alguma capacidade de redistribuição 

dos esforços. O colapso dos lintéis é mais dúctil que o colapso dos nembos. Em relação aos pilares 

(nembos), nem todos apresentam danos e os que apresentam são devidos à flexão. No caso do 

carregamento uniforme na direcção X positivo chega a haver colapso por flexão num pilar do piso 1 e 

2. 

Para o carregamento na direcção Y (Figura 5.7) as empenas encontram-se, como seria de esperar, 

mais danificadas que as fachadas. Os danos que ocorrem nas empenas são praticamente todos por 

corte, uma vez que o pavimento descarrega nas paredes de fachada, reduzindo a compressão nas 

paredes de empena (reduzindo desta forma a capacidade resistente das empenas ao corte) e, 

consequentemente, levando a que os danos não ocorram por flexão, mas por corte (Fagundes, 

2015). Nas fachadas, em geral os pilares não se encontram danificados e os lintéis apresentam 

danos por flexão. 

Em relação à comparação dos padrões de danos para as duas distribuições de carga (uniforme e 

pseudo-triangular), não é possível observar danos específicos para cada uma. Normalmente os 

danos para a distribuição uniforme concentram-se nos pisos inferiores e para a distribuição pseudo-

triangular nos pisos superiores. Contudo, neste edifício os padrões de danos são muito semelhantes 

para a carga uniforme e pseudo-triangular. 

Como já foi referido anteriormente, um dos mecanismos de colapso possíveis é por soft storey, em 

que todos os nembos de um piso colapsam. Este mecanismo de colapso nunca foi observado no 

edifício em estudo, para nenhuma das direcções do sismo. 

Como o pavimento é flexível, quase não há transferência de forças entre paredes; é interessante 

comparar as curvas de capacidade resistente para diferentes nós de controlo. Deste modo, é possível 

perceber se as paredes têm comportamentos totalmente independentes e se o nó de controlo 

inicialmente escolhido (nó 15) representa uma curva do lado da segurança ou não. Os pontos 

escolhidos são o nó 15 (na fachada principal), o nó 28 (na fachada de tardoz) e o nó 94 (no interior da 

planta), que já foram anteriormente apresentados na Figura 5.2. 

Na Figura 5.8 são apresentados dois gráficos com as curvas de capacidade correspondentes aos 

diferentes nós para a distribuição pseudo-triangular, que, como já foi visto anteriormente, é a mais 

condicionante para a estrutura. As curvas são apresentadas até ao deslocamento último. Através 

destas curvas de capacidade pode-se observar que na direcção Y as paredes comportam-se de 

maneira muito semelhante, e é na direcção X que se notam as maiores diferenças. Para o sentido 
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positivo, os nós 28 e 94 têm maior ductilidade que o nó 15 (o nó escolhido inicialmente). No sentido 

negativo, os nós 28 e 94 têm maior resistência que o nó 15. Conclui-se que o nó escolhido 

inicialmente como nó de controlo traduz as curvas de capacidade resistente mais conservadoras da 

estrutura. Por isso, a avaliação do desempenho sísmico estará do lado da segurança. 

 

 

Figura 5.8 - Curvas de capacidade resistente da estrutura dadas para diversos nós nos sentidos a) 

positivo e b) negativo 

5.4 Avaliação do Desempenho – Método N2 

O desempenho sísmico da estrutura é avaliado através do deslocamento objectivo (𝑑𝑡), ou seja, o 

deslocamento da estrutura quando sujeita a uma acção sísmica, que é comparado posteriormente 
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com o deslocamento último da estrutura. O deslocamento objectivo é determinado através da 

intersecção da curva de capacidade resistente com o espectro de resposta da acção sísmica. 

Para esta análise, o EC8-1 (CEN, 2010) propõe o método N2, desenvolvido por Fajfar (2000). Neste 

método é necessário transformar a curva de capacidade de um sistema de múltiplos graus de 

liberdade, dada pela análise pushover, numa curva de capacidade de um sistema equivalente de um 

grau de liberdade. Para tal, utiliza-se o coeficiente de transformação (Γ) que é calculado pela equação 

(5.5). 

 Γ =
∑ 𝑚𝑖𝜙𝑖𝑖

∑ 𝑚𝑖𝜙𝑖
2

𝑖

=
𝑚∗

∑ 𝑚𝑖𝜙𝑖
2

𝑖

 (5.5) 

Em que: 

𝑚𝑖 – massa do piso i; 

𝜙𝑖 – deslocamento normalizado do piso i; 

𝑚∗ - massa do sistema equivalente de um grau de liberdade. 

O programa TREMURI calcula os coeficientes de transformação do edifício modelado para as 

direcções X e Y, que se encontram representados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 - Coeficientes de transformação do edifício modelado para as direcções X e Y 

𝚪𝑿 𝚪𝒀 

1,038 1,372 

 

Com o coeficiente de transformação calculado obtém-se a curva de capacidade para o sistema 

equivalente de um grau de liberdade, dividindo a força de corte basal (𝐹𝑏) e o deslocamento no nó de 

contolo (𝑑𝑛) por Γ, como se mostra nas equações (5.6) e (5.7). 

 𝐹∗ =
𝐹𝑏

Γ
 (5.6) 

 𝑑∗ =
𝑑𝑛

Γ
 (5.7) 

Em que: 

𝐹∗ - força de corte basal do sistema equivalente de um grau de liberdade; 
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𝑑∗ - deslocamento do sistema equivalente de um grau de liberdade. 

O valor do período elástico do sistema equivalente (𝑇∗) é determinado através da representação 

bilinear, dada por uma relação elásto-perfeitamente plástica, do espectro da capacidade resistente do 

sistema de um grau de liberdade (Figura 5.9). A curva bilinear é caracterizada pela força de corte na 

base para formação do mecanismo plástico (𝐹𝑦
∗), pelo deslocamento no limite da plasticidade (𝑑𝑦

∗ ) e 

pelo deslocamento último (𝑑𝑢
∗ ). A rigidez inicial da curva é calculada de modo a que a energia de 

deformação real até à formação do mecanismo plástico (𝐸𝑚
∗ ) seja igual à da curva idealizada. 

Adoptando esta hipótese, o deslocamento de cedência (𝑑𝑦
∗ ) é dado pela equação (5.8). (Anexo B do 

EC8-1 (CEN, 2010)) 

 𝑑𝑦
∗ = 2(𝑑𝑢

∗ −
𝐸𝑚

∗

𝐹𝑦
∗

) (5.8) 

 

 

Figura 5.9 - Curva bilinear e curva de capacidade do sistema equivalente de um grau de liberdade. 

Adaptado do Anexo B do EC8-1 (CEN, 2010) 

Apesar de já se saber pelos resultados obtidos pela análise pushover que a distribuição pseudo-

triangular é mais condicionante que a uniforme, será realizada uma avaliação do desempenho ao 

sismo para as duas distribuições, de modo a se obterem mais informações. Na Tabela 5.6 são 

apresentados os valores dos parâmetros mais relevantes da curva de capacidade bilinear para as 

duas distribuições de carga e para as direcções X e Y. A ductilidade (𝜇∗) apresentada na tabela é 

definida pelo quociente entre o deslocamento último (𝑑𝑢
∗ ) e o deslocamento no limite da plasticidade 

( 𝑑𝑦
∗ ). Apresentam-se também na Figura 5.10 as curvas de capacidade bilineares do sistema 

equivalente de um grau de liberdade. 
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Tabela 5.6 – Propriedades das curvas de capacidade bilineares  

 
Uniforme Pseudo-Triangular 

X + X - Y + Y - X + X - Y + Y - 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  (m/s

2
) 1,28 1,12 2,38 2,30 0,99 0,93 1,89 2,05 

𝒅𝒚
∗  (m) 0,019 0,032 0,007 0,006 0,015 0,031 0,007 0,008 

𝒅𝒖
∗  (m) 0,065 0,060 0,012 0,009 0,045 0,063 0,015 0,017 

𝑻∗ (s) 0,77 1,06 0,34 0,33 0,78 1,15 0,39 0,40 

𝝁∗ = 𝒅𝒖
∗ 𝒅𝒚

∗⁄  3,41 1,87 1,69 1,40 2,99 2,03 2,09 2,03 

 

  

Figura 5.10 - Curvas de capacidade bilineares do sistema equivalente de um grau de liberdade. a) Sentido 

Positivo, b) Sentido Negativo 

No seguimento das conclusões apresentadas na secção 5.3.1, através da análise dos resultados da 

Tabela 5.6 e Figura 5.10, constata-se que a direcção Y é a direcção mais rígida (períodos (𝑇∗) 

inferiores). Em relação à ductilidade, observa-se que segundo X é superior à de Y. Este resultado 

encontra-se dentro do esperado, uma vez que as paredes de empena não têm aberturas, 

apresentando um comportamento mais rígido e menos dúctil. É também por isso que o deslocamento 

de cedência (𝑑𝑦
∗ ) para a direcção Y é muito reduzido em comparação com X. No geral, a resistência é 

na direcção Y 47% superior à da direcção X para o sentido positivo e 53% superior para o sentido 

negativo. Note-se que existem algumas diferenças nos valores das propriedades em relação aos 

sentidos positivo e negativo, o que significa que o edifício tem assimetrias que provocam diferenças 

no seu comportamento. 

Para a intersecção das curvas de capacidade bilineares de um sistema de um grau de liberdade com 

os espectros de resposta da acção sísmica, é necessário que estes últimos se encontrem no formato 

Aceleração-Deslocamento (ADRS – Acceleration Displacement Response Spectrum). O 

deslocamento objectivo (𝑑𝑡) é obtido de diferentes formas, dependendo se o período elástico (𝑇∗) é 

superior ou inferior a 𝑇𝐶. Quando 𝑇∗ é superior a 𝑇𝐶 o deslocamento objectivo é igual ao deslocamento 
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objectivo do sistema com um comportamento elástico ilimitado (𝑑𝑒𝑡
∗ ). Porém, quando 𝑑𝑡 é inferior a 𝑇𝐶 

é obtido através das equações (5.9) e (5.10). 

 Se 𝐹𝑦
∗ 𝑚∗ ≥ 𝑆𝑒(𝑇∗)⁄  : 𝑑𝑡

∗ = 𝑑𝑒𝑡
∗  (5.9) 

 Se 𝐹𝑦
∗ 𝑚∗ < 𝑆𝑒(𝑇∗)⁄  : 𝑑𝑡

∗ =
𝑑𝑒𝑡

∗

𝑞𝑢
(1 + (𝑞𝑢 − 1)

𝑇𝐶

𝑇∗
) ≥ 𝑑𝑒𝑡

∗  (5.10) 

Em que: 

𝑞𝑢 – factor de redução dado por 𝑞𝑢 =
𝑆𝑒(𝑇∗)𝑚∗

𝐹𝑦
∗  . 

No EC8-3 (CEN, n.d.) é referido que para a verificação do estado limite de danos severos (SD) de 

estruturas existentes o deslocamento último calculado com base nos critérios 1 e 2 deve ser 

multiplicado por 3 4⁄ . Na Tabela 5.7 são apresentados os valores de deslocamento último (𝑑𝑢
∗ ) e de 

deslocamento objectivo (𝑑𝑡
∗) para os vários casos estudados. 

Tabela 5.7 - Valores dos deslocamentos último e objectivo de um sistema equivalente de um grau de 

liberdade para o sismo do tipo 1 e 2 

 
Uniforme Pseudo-Triangular 

X + X - Y + Y - X + X - Y + Y - 

𝒅𝒖
∗  0,065 0,060 0,012 0,009 0,045 0,063 0,015 0,017 

𝒅𝒖
∗ × 𝟑

𝟒⁄  0,048 0,045 0,009 0,007 0,034 0,047 0,012 0,013 

𝒅𝒕
∗ 

(Sismo 1) 
0,052 0,072 0,018 0,017 0,052 0,077 0,023 0,023 

𝒅𝒕
∗ 

(Sismo 2) 
0,026 0,037 0,016 0,015 0,027 0,039 0,021 0,022 

 

Para que o edifício esteja em conformidade com o nível de desempenho associado ao estado limite 

de danos severos o deslocamento objectivo (𝑑𝑡
∗) não pode ser superior ao deslocamento último da 

estrutura (𝑑𝑢
∗ )

1
, ou seja, o deslocamento imposto pelo sismo não poderá ultrapassar a capacidade da 

estrutura (𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄ > 1). Da Figura 5.11, em que é representado o rácio 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄  para as duas acções 

sísmicas, observa-se que o sismo 1 é mais exigente para a estrutura que o sismo 2, uma vez que o 

deslocamento objectivo é sempre superior ao deslocamento último. Só na direcção X para o sismo 2 

é que são cumpridos os requisitos 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄ > 1. Contudo, como esta verificação tem de ser cumprida 

para as duas direcções do edifício, pode-se concluir que o edifício existente actualmente não cumpre 

os requisitos de desempenho para as duas acções sísmicas. 

                                                   
1
 Como o edifício em estudo é uma estrutura existente, o deslocamento último da estrutura (𝑑𝑢

∗ ) 
considerado na verificação de segurança ao estado limite de danos severos foi sempre multiplicado 
pelo factor 3 4⁄ . 
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Figura 5.11 - Rácio entre o deslocamento último e o deslocamento objectivo do sistema equivalente de 

um grau de liberdade para os sismos a) tipo 1 e b) tipo 2 

Outro método para a verificação dos requisitos do estado limite de danos severos é através do rácio 

da aceleração do solo máxima admissível correspondente ao deslocamento último da estrutura 

(𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥) com a aceleração máxima de referência à superfície de um terreno do tipo A (𝑎𝑔𝑅). Neste 

método, 𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑔𝑅⁄  tem de ser maior que 1. O valor de 𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥 foi calculado pelas equações (5.11) e 

(5.12) considerando 𝑞𝑢 ≤ 3 como recomendado na norma italiana (NTC, 2008), a fim de limitar a 

ductilidade global aceitável do edifício (Simões et al., 2014). Relembra-se que os valores de 𝑎𝑔𝑅  são 

multiplicados por um factor de redução indicado no EC8-3 (CEN, n.d.) para cada tipo de sismo, como 

já foi indicado na secção 5.2. 

 𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦

∗

2,5𝑆𝜂𝑚∗
[1 +

𝑇∗

𝑇𝐶
(

𝑑𝑢
∗ 𝑚∗

𝐹𝑦
∗(𝑇∗

2𝜋⁄ )
2 − 1)] para 𝑇∗ < 𝑇𝐶 (5.11) 

 𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑢

∗

2,5𝑆𝜂

(2𝜋)2

𝑇∗𝑇𝐶
  para 𝑇∗ ≥ 𝑇𝐶 (5.12) 

 

Apresentam-se na Figura 5.12 os gráficos com o rácio 𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑔𝑅⁄  para os dois sismos. Como se pode 

observar, apesar destes valores serem mais elevados que no método anterior pelo deslocamento, o 

edifício no estado actual não cumpre os requisitos de desempenho do estado limite de danos severos 

para nenhum tipo de sismo.  
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Figura 5.12 – Rácio entre a máxima aceleração do solo admissível para o deslocamento último da 

estrutura e a aceleração de referência à superfície de um terreno do tipo A para os sismos a) tipo 1 e b) 

tipo 2 

É de notar que este estudo foi realizado só para o edifício isolado, sem ter em conta a sua 

envolvente. A existência de edifícios adjacentes, em princípio, é favorável devido ao confinamento e à 

limitação dos efeitos de torção que estes conferem ao edifício em estudo (Simões et al., 2014). 

Conclui-se que o edifício necessita de aumentar a ductilidade na direcção Y e a resistência na 

direcção X. Pode-se melhorar também a transferência de cargas entre paredes, aumentando a rigidez 

dos pavimentos.  

5.5 Comparação do Edifício com Fachada Principal Original e Actual 

É interessante comparar as diferenças de comportamento dos edifícios pombalinos com as fachadas 

principais originais e com as actuais, em que estas têm grandes aberturas para as montras. Como já 

foi referido no final do capítulo 4, secção 4.3.2.3, para o edifício em estudo observa-se em planta, nos 

alçados e nos cortes (no anexo A) que existe uma abertura na montra do lado esquerdo da fachada, o 

nembo do rés-do-chão foi demolido e já não há continuidade deste para o piso 2. Em lugar do nembo 

encontra-se uma porta e duas colunas decorativas de dimensões 0,24x0,13m, aproximadamente. 

Modelaram-se no 3MURI três hipóteses estruturais em que o edifício se poderá encontrar 

actualmente: 1) o nembo foi retirado sem se ter colocado nenhum tipo de reforço, só existem duas 

colunas com função decorativa; 2) colocou-se uma viga metálica; 3) colocou-se uma viga metálica e 

dois pilares metálicos, que se encontram inseridos nas colunas decorativas e que neste caso já se 

consideram estruturais. 

Na Figura 5.13 encontram-se as fachadas principais do modelo para as três hipóteses estruturais e 

para a original. Pode-se observar que a hipótese 1 não é possível de modelar, uma vez que o modelo 

cria instabilidade e não consegue chegar à convergência. Em relação aos reforços utilizados, 

adoptou-se para a viga um perfil HEA 300, como já tinha sido anteriormente utilizado para as vigas 

interiores do rés-do-chão, e para as colunas um perfil IPE 200. O perfil IPE 200 foi escolhido devido 

às suas dimensões porque é necessário que estas sejam inferiores às dimensões das colunas 

existentes. 
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Figura 5.13 - Modelos da fachada principal do edifício em estudo. a) Fachada Original; b) Fachada com 

abertura e sem reforço (Hipótese 1); c) Fachada com abertura reforçada com viga metálica (Hipótese 2); 

d) Fachada com abertura reforçada com viga e pilares metálicos (Hipótese 3) 

As propriedades dos perfis IPE 200, em aço S235, inseridas no 3MURI são apresentadas na Tabela 

5.8. Os perfis foram modelados com o eixo forte perpendicular à fachada principal, de modo a que 

quando ocorre um sismo na direcção X seja este eixo a resistir. 

Tabela 5.8 - Propriedades do perfil IPE 200 inseridas no 3MURI 

IPE 200 – Aço S235 

Área (cm
2
) 28,48 

Momento de inércia de flexão 

segundo o eixo mais forte, Iy (cm
4
) 

1943 

Módulo de flexão plástico segundo 

o eixo mais forte, Wpl,y (cm
3
) 

220,6 

 

Na Figura 5.14 comparam-se as curvas de capacidade resistente das várias hipóteses estruturais da 

fachada para a distribuição pseudo-triangular, a mais condicionante, no sentido positivo. As curvas 

são representadas até ao seu deslocamento último.  

a) b) 

c) d) 
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Como seria de prever existem mais diferenças entre as curvas de capacidade na direcção X que na 

direcção Y, uma vez que a fachada principal se encontra na direcção longitudinal. A melhor solução é 

a da fachada original e a mais fraca é a que só tem como reforço uma viga. Esta solução de reforço 

tem menos resistência que as outras soluções para ambas as direcções. Comparativamente à 

solução da fachada original, a força de corte basal máxima é inferior 12% na direcção X e 5% na 

direcção Y. Na direcção X observa-se também uma ligeira diminuição da rigidez inicial em relação às 

outras curvas. 

  

  

Figura 5.14 – Curvas de capacidade resistente da fachada original e das suas hipóteses de reforço para a 

distribuição pseudo-triangular no sentido positivo da direcção a) X e b) Y 
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A hipótese de reforço com viga e pilares metálicos é a que se aproxima mais do comportamento da 

fachada original, apresentando valores muito semelhantes. No caso da direcção Y as curvas chegam 

a ser iguais e na direcção X existe uma ligeira diferença da resistência. 

Pode-se concluir que as duas hipóteses de reforço estrutural apresentadas na Figura 5.14 têm um 

comportamento muito próximo do comportamento da fachada original quando sujeita a um sismo. É 

muito importante notar que na modelação destas soluções de reforço no programa 3MURI/TREMURI 

considerou-se as ligações nos nós como boas, monolíticas, o que na realidade não acontece. Nas 

soluções de reforço as ligações dos elementos introduzidos na estrutura existente do edifício não são 

perfeitas, sendo normalmente os pontos mais frágeis do reforço e onde poderá ocorrer a rotura. 

Portanto, se se tivesse inserido no modelo a ligação mais realista destes elementos (reproduzindo 

mais adequadamente estas ligações do reforço ao edifício), as curvas de capacidade do reforço 

certamente seriam diferentes das apresentadas, com menor ductilidade e resistência, conduzindo a 

um pior desempenho sísmico do edifício. 

5.6 Comparação entre Piso Flexível e Piso Rígido 

Uma das soluções de reforço estrutural mais comuns e mais eficientes nos edifícios pombalinos é 

tornar o piso flexível em piso rígido. Ao se aumentar a rigidez no plano do piso, permite-se que as 

forças horizontais sejam redistribuídas para as paredes que ainda têm capacidade de carga e que o 

edifício se comporte como um todo. Os pavimentos têm um papel muito importante no 

comportamento global do edifício, em especial quando o edifício está sujeito à acção sísmica, e por 

isso é necessário garantir um boa rigidez e ligação às paredes (Meireles, 2012). Devido a esta 

importância, tornar os pavimentos rígidos é usualmente a primeira solução de reforço a ser realizada. 

Portanto, considera-se relevante o estudo do edifício com piso rígido e a comparação do seu 

comportamento com o do pavimento flexível. Para tal, multiplicou-se o módulo de distorção do 

pavimento (G) por 100, ou seja, passa-se de um G=0,018GPa para G=1,8GPa. 

Uma das formas mais comuns desta solução de reforço é através da colocação de uma laje de betão 

armado (normalmente com uma rede metálica) por cima do pavimento de madeira. Esta laje é fixa ao 

pavimento de madeira com conectores. É de notar que nesta técnica a massa do edifício aumenta, 

aumentando também a acção sísmica, e por isso a espessura da laje de betão está limitada entre 5 e 

10 cm (Meireles, 2012). Existem também outras soluções para aumentar a rigidez do pavimento no 

plano, como se pode ver em Maio et al. (2017). Nestas soluções o reforço é feito por elementos 

diagonais de contraventamento das vigas de madeira, que podem ser elementos de madeira ou de 

aço, e uma nova camada de soalho perpendicular à já existente. Estas soluções com os elementos 

de contraventamento são mais aconselháveis em relação à solução com a laje de betão armado. 

Na análise modal, o aumento do módulo de distorção influencia os modos de vibração da estrutura 

(Figura 5.15). O primeiro modo, cujas principais deformações são segundo Y, deixa de ser o 4º modo 
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de vibração da estrutura e passa a ser o 2º modo. A deformada da estrutura nesta direcção não se 

altera muito com o aumento de rigidez do piso. É na direcção X que se nota maior diferença na 

deformada; aqui as paredes já não se comportam de forma tão independente como anteriormente. 

  

Figura 5.15 - Deformada em planta do modo de vibração com translação segundo a) X e b) Y para edifício 

com piso rígido 

Ao contrário dos modos de vibração, as frequências não são muito influenciadas pelo aumento do 

módulo de distorção dos pisos, como se pode ver na Tabela 5.9. Mais uma vez, a direcção X é a mais 

afectada pelo aumento do módulo de distorção, uma vez que, o valor da frequência na direcção 

transversal quase que não varia. 

Tabela 5.9 – Resultado da análise dinâmica modal do edifício com piso rígido e flexível 

Translação 
Modo 

Vibração 
Frequência (Hz) 

Participação de 

Massa 

X (%) Y (%) 

Piso Rígido 
Longitudinal (X) 1 1,90 72,46 0,01 

Transversal (Y) 2 2,70 0,00 69,19 

Piso Flexível 
Longitudinal (X) 1 1,25 45,27 0,00 

Transversal (Y) 4 2,58 1,86 56,34 

 

Apresentam-se também as curvas de capacidade resistente para os dois tipos de pisos: flexível e 

rígido, com carregamento de distribuição pseudo-triangular (Figura 5.16), a acabarem no 

deslocamento último. Estas curvas são retiradas do ponto de controlo nó 15, situado na fachada 

principal. Observa-se para os sentidos positivo e negativo nas duas direcções, X e Y, que a 

resistência do edifício aumenta com o aumento do módulo de distorção. Na direcção X, a força de 

corte basal para o pavimento flexível é aproximadamente 23% inferior à do piso rígido e na direcção Y 

é 8% inferior. Também se observa um aumento da ductilidade nas curvas de capacidade segundo a 

direcção X para o edifício com pisos rígidos no plano. 
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Figura 5.16 - Curvas de capacidade das soluções com pavimento flexível e rígido para a distribuição de 

carga triangular nos sentidos a) positivo e b) negativo 

Na Figura 5.17 apresentam-se os padrões de danos das paredes exteriores principais do edifício com 

piso rígido correspondentes ao ponto de deslocamento último, para o carregamento mais 

condicionante (pseudo-triangular), nas direcções X e Y, sentidos positivo e negativo. Como se pode 

observar, os padrões de danos são muito semelhantes aos apresentados anteriormente para o piso 

flexível: na direcção X quase todos os nembos das fachadas colapsam por flexão e na direcção Y as 

empenas encontram-se quase na sua totalidade com danos por corte. Contudo, para o piso rígido 

com o sismo na direcção X ocorre o mecanismo de colapso soft storey no piso 2 da fachada de 

tardoz, que não se verifica para o piso flexível. No entanto, é de notar que os padrões de danos são 

apresentados para os deslocamentos últimos de cada solução e que na direcção X a solução de piso 

rígido possui um valor de deslocamento último muito superior ao valor do deslocamento último para o 

piso flexível.  
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Direcção X 

Positivo 

  

Negativo 

  

Direcção Y 

Positivo 

  

Negativo 

  

Legenda: 

  Nó rígido    Dano plástico por corte   Colapso por corte 

  Sem dano   Dano plástico por flexão   Colapso por flexão  

  Tração 

Figura 5.17 - Padrão de danos para o carregamento pseudo-triangular na direcção X e Y, positiva e 

negativa. a) Fachada Principal P2, b) Fachada de Tardoz P12, c) Empena P3, d) Empena P14 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 
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Com base na análise dos padrões de danos apresentados para o piso rígido, propõem-se ainda 

outras soluções de intervenção de reforço estrutural. Na direcção X é necessário aumentar a 

resistência dos nembos, especialmente os do piso 2 da fachada de tardoz em que ocorre o soft 

storey, e a resistência de todos os lintéis para as fachadas principal e de tardoz. É também importante 

aumentar o número de elementos resistentes nesta direcção. Para a direcção Y é necessário reforçar 

as paredes de empena que plastificam por corte. 

O reforço das paredes (nembos) ao esforço transverso e o seu confinamento pode ser feito pela 

aplicação de reboco armado, como sugerido em Maio et al. (2017). Após a limpeza dos vazios aplica-

se uma camada de argamassa para os preencher e regularizar a superfície, seguida de uma rede 

metálica fixa em ambos os lados da parede. A rede é fixa por barras de aço roscadas com 

ancoragens nas extremidades e por fim é coberta com uma camada de argamassa. Esta solução de 

reforço pode ser introduzida muito facilmente no programa TREMURI aumentando as propriedades 

mecânicas da alvenaria de pedra aproximadamente 2,5 vezes às da original (antes do reforço), como 

foi estudado e sugerido por Maio et al. (2017).  
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6 Considerações Finais 

6.1 Conclusões 

Os edifícios pombalinos, edificado construído logo a seguir ao terramoto de 1755 em Lisboa, são 

historicamente muito relevantes para a engenharia sísmica e o património português. Por isso é tão 

importante estudá-los e recuperá-los. Estes edifícios antigos são constituídos por alvenaria e 

madeira. As paredes frontais e a estrutura gaiola, características deste edificado, foram concebidas 

para que os edifícios resistissem aos efeitos da acção sísmica. Porém, como os pavimentos são de 

madeira, as forças de inércia que se geram devidas ao sismo não são redistribuídas pelas paredes 

consoante a rigidez de cada, mas pela sua área de influência, causando a sobrecarga de algumas 

paredes.  

Esta dissertação encontra-se dividida em duas partes. Numa primeira fase estudou-se o 

comportamento no plano das paredes de alvenaria de pedra ordinária e cal aérea, material 

tipicamente utilizado nos edifícios pombalinos. Aqui, calibraram-se as propriedades mecânicas da 

alvenaria realizando análises não-lineares com recurso ao programa DIANA.  

Numa segunda fase, aplicando os resultados obtidos anteriormente, estudou-se o desempenho 

sísmico de um edifício pombalino existente na Baixa de Lisboa, recorrendo ao programa 

3MURI/TREMURI para a realização das análises estáticas não-lineares. 

6.1.1 Estudo das Paredes de Alvenaria no Plano 

Nesta fase, os resultados obtidos pelo programa de cálculo sofisticado de análise de elementos finitos 

foram sempre calibrados com resultados experimentais. Desta forma, garante-se que os resultados 

finais são confiáveis.  

Durante a modelação do painel de alvenaria observou-se que a viga de betão utilizada no ensaio 

influencia bastante a distribuição da carga horizontal no painel e, por consequência, o modo de rotura 

e as propriedades mecânicas da alvenaria a considerar no modelo de cálculo. Só com a viga 

modelada é que a carga horizontal é distribuída de forma correcta e o modo de colapso do modelo se 

assemelha ao experimental. Também se concluiu que a força horizontal não é distribuída pela viga de 

forma uniforme constante ao longo do painel. 

Quando a carga horizontal é aplicada num dos topos do painel sem a viga de betão, a alvenaria não 

tem capacidade de a distribuir ao longo da face superior do painel e o colapso dá-se por rotura local 

na zona da aplicação da carga. Se, por outro lado, a força for uniformemente distribuída ao longo da 

face superior do painel, irão aparecer fendas verticais no centro deste e a rotura dá-se pela 

separação da alvenaria no local da fendilhação. Nenhum destes modos de colapso e padrões de 

danos correspondem ao ocorrido experimentalmente. 
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Para o modelo numérico adequadamente definido (com a viga e a sapata de betão), as propriedades 

mecânicas da alvenaria, o padrão de danos e a curva força-deslocamento apresentaram uma grande 

semelhança com os resultados experimentais. As primeiras fissuras a aparecerem foram diagonais no 

centro do painel, devidas ao esforço transverso, e no final houve esmagamento do canto inferior 

direito. O ponto em que o painel modelado atingiu a rotura é praticamente coincidente com o do 

ensaio experimental. Pôde-se concluir que o programa caracteriza de forma adequada o 

comportamento não linear da alvenaria, o modo de colapso e a sua capacidade última. 

Os resultados obtidos neste estudo contribuem para o aumento da informação existente relativa ao 

comportamento no plano das alvenarias utilizadas nos edifícios pombalinos. Devido à reduzida 

informação que existe sobre o assunto, estes resultados foram de grande importância no estudo do 

comportamento global de um edifício pombalino à acção sísmica, realizado na segunda fase desta 

dissertação. 

6.1.2 Estudo do Desempenho Sísmico de um Edifício Pombalino 

O programa utilizado nesta fase é adequado para representar o comportamento não linear das 

alvenarias sem demasiada carga computacional e representando o edifício em 3 dimensões. Apesar 

deste último aspecto, o programa só considera o comportamento global do edifício, não sendo 

possível considerar os modos locais correspondentes ao comportamento das paredes para fora-do-

plano. Portanto, considera-se que as ligações entre os pavimentos e paredes interiores com as 

paredes exteriores de alvenaria são boas, não havendo mecanismos de colapso para fora-do-plano. 

Com isto, os resultados apresentados poderão ser mais optimistas do que os reais, no caso de o 

edifício actualmente apresentar más ligações entre os elementos; é pois, muito importante, numa 

primeira intervenção reforçar estas ligações. 

Em primeiro lugar modelou-se o edifício em estudo com as suas características actuais, à excepção 

da fachada principal que foi modelada como a original pombalina. Nesta fase, para a caracterização 

das propriedades da alvenaria de pedra ordinária e cal aérea utilizaram-se os valores estudados no 

capítulo 0. Para garantir que a modelação do edifício era a mais correcta, calibrou-se o modelo 

comparando as frequências obtidas pela análise dinâmica linear (análise modal) com as frequências 

fundamentais experimentais do próprio edifício. 

Analisaram-se as curvas força-deslocamento obtidas deste edifício modelado para diferentes nós de 

controlo no último piso. Com esta análise observou-se que na direcção das fachadas, direcção X, as 

paredes apresentam um comportamento muito mais independente entre elas do que na direcção Y 

(segundo as empenas), em que as curvas são quase coincidentes.  

Para o nó de controlo mais condicionante analisaram-se também os padrões de danos das paredes 

exteriores para o deslocamento último calculado. Na direcção X o colapso do edifício ocorre devido 
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ao colapso por flexão de todos os lintéis da fachada principal, ocorrendo também em alguns lintéis da 

fachada de tardoz. Na direcção Y, os danos ocorrem maioritariamente nas empenas e são devidos ao 

corte. 

Em relação à comparação dos padrões de danos para as duas distribuições de carga (uniforme e 

pseudo-triangular), não foi possível observar danos específicos para cada uma. Contudo, nas curvas 

força-deslocamento foi possível identificar o carregamento pseudo-triangular como mais 

condicionante. 

Outra análise realizada foi a comparação da contribuição das paredes para o esforço transverso total 

na base. Concluiu-se que, para ambas as direcções, as paredes frontais têm muito menor 

contribuição do que as paredes exteriores. 

A análise do desempenho sísmico da estrutura foi realizada pelo método N2 proposto pelo EC8-1 

(CEN, 2010) para todas as distribuições de cargas laterais consideradas. Utilizaram-se dois critérios 

para verificar se o edifício se encontra em conformidade com o nível de desempenho associado ao 

estado limite de danos severos. O primeiro critério baseia-se no deslocamento último da estrutura e 

só o sismo do tipo 2 actuante na direcção X é que verificou a segurança. Para os outros casos o 

deslocamento último da estrutura era inferior ao deslocamento objectivo. Como esta verificação tem 

de ser cumprida para as duas direcções do edifício, pôde-se concluir que o edifício existente 

actualmente não cumpre os requisitos de desempenho para as duas acções sísmicas. 

O segundo critério de verificação é através do rácio da aceleração do solo máxima admissível para o 

deslocamento último da estrutura (𝑎𝑔,𝑚𝑎𝑥) com a aceleração máxima de referência à superfície de um 

terreno do tipo A ( 𝑎𝑔𝑅 ). Apesar destes valores serem melhores que no método anterior pelo 

deslocamento, o edifício no estado actual não cumpre os requisitos de desempenho do estado limite 

de danos severos para nenhum dos tipos de sismo.  

De seguida apresentaram-se curvas de força-deslocamento para o edifício com várias soluções 

estruturais da fachada principal que representassem o edifício actual. A primeira solução continha só 

uma viga metálica na abertura da fachada e a outra para além da viga também incluía dois pilares 

metálicos de reduzidas dimensões. As duas apresentaram comportamentos muito próximos do 

comportamento da fachada original quando sujeita a um sismo, sendo que a última referida era a que 

se aproximava mais. Note-se que estas soluções de reforço estrutural são modeladas com ligações 

monolíticas à estrutura existente do edifício, o que não acontece na realidade, e por isso estas curvas 

de capacidade conduzem a um melhor desempenho sísmico do que o real. 

Por último, uma vez que o edifício não cumpre os requisitos regulamentares para a acção sísmica, 

estudou-se a hipótese de reforço estrutural mais comum nos edifícios antigos: tornar o piso flexível 

em piso rígido. Apresentaram-se só os resultados para a distribuição de carga mais condicionante, a 
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pseudo-triangular. Pelas curvas força-deslocamento concluiu-se que para as duas direcções a 

resistência aumenta sempre com o aumento do módulo de distorção do piso e que para a direcção X 

também ocorre um aumento significativo de ductilidade. 

Os padrões de danos para o deslocamento último com piso rígido são muito semelhantes aos do 

edifício com piso flexível. Contudo, para o piso rígido com o sismo na direcção X ocorre o mecanismo 

de colapso soft storey no piso 2 da fachada de tardoz, que não se verifica para o piso flexível. Isto 

deve-se ao facto de o deslocamento último atingido pelo piso rígido nesta direcção ser muito superior 

ao atingido pelo piso flexível. 

Com base na análise dos padrões de danos apresentados para o piso rígido, foram propostas outras 

soluções de intervenção de reforço estrutural. Na direcção X propôs-se o aumento da resistência dos 

nembos, especialmente onde ocorre o soft storey, e da resistência de todos os lintéis para as 

fachadas principal e de tardoz. Também se propôs o aumento do número de elementos resistentes 

nesta direcção. Para a direcção Y propôs-se o reforço das paredes de empena. Depois de se 

implementar cada solução de reforço é necessário voltar a analisar o edifício para se avaliar se essa 

solução foi benéfica e suficiente para que o edifício verifique a segurança ao sismo. 

6.2 Desenvolvimentos Futuros 

O trabalho realizado e comentado nesta dissertação poderá servir de base para desenvolvimentos 

futuros de interesse geral, tais como: 

- Realização de uma análise paramétrica, fazendo variar o nível de compressão e o rácio altura-

largura do painel de alvenaria estudado no capítulo 3. Desta forma, é possível verificar como é que 

estes parâmetros influenciam a capacidade de resistência ao corte e de deslocamento das paredes 

de alvenaria ordinária de cal aérea. A análise poderá ser realizada com recurso ao programa DIANA. 

- Realização de uma análise de sensibilidade às propriedades mecânicas das várias alvenarias 

existentes no edifício pombalino modelado no capítulo 4, nomeadamente: o módulo de elasticidade 

(E), o módulo de distorção (G), a tensão de compressão (𝑓𝑐) e a tensão de corte (𝜏). A análise de 

sensibilidade avalia a influência da variação das propriedades mecânicas do material na resposta 

estrutural, ou seja, que materiais têm mais influência na resposta do edifício. A análise poderá ser 

realizada com recurso ao programa 3MURI/TREMURI. 

- Estudar o desempenho sísmico do edifício inserido num quarteirão, que permite obter resultados 

mais próximos da realidade do que a análise ao edifício isolado. Esta análise também poderá ser 

realizada com recurso ao programa 3MURI/TREMURI. 
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- Realização de uma análise mais detalhada das possíveis soluções de reforço no edifício pombalino 

estudado, testá-las e confirmar a sua eficácia relativamente ao desempenho sísmico da estrutura. 
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ANEXO A  

Plantas, alçados e cortes do edifício em estudo.) 
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