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RESUMO
O presente trabalho trata de um estudo sobre o comportamento sísmico do edifício da
Sociedade de Geografia de Lisboa.
Começou-se por fazer uma pequena contextualização histórica tanto do edifício como do tipo
de construção que representa (Arquitectura do ferro).
O edifício em estudo localiza-se na rua Portas de Santo Antão e é um dos poucos exemplares
da arquitectura do ferro em Lisboa. Uma caracterização geral é feita onde se destaca os
edifícios circundantes assim como os elementos estruturais que compõem o caso de estudo,
de onde se destacam os pilares de ferro fundido, as vigas de ferro forjado, as paredes de
alvenaria em tijolo “burro” e as coberturas em madeira e ferro forjado.
Um modelo matemático foi desenvolvido com base nos elementos referidos. Este foi validado
com base num ensaio dinâmico sobre frequências de vibração realizado no edifício em estudo.
Utilizando uma análise dinâmica linear com base no espectro de resposta preconizado no EC8
avaliou-se a vulnerabilidade da estrutura sujeita à combinação sísmica. Foi realizada uma
análise à resistência dos elementos estruturais, nomeadamente paredes de alvenaria e pilares,
assim como às deformações do edifício.
Avaliaram-se as acelerações e velocidades de algumas zonas do edifício e o risco que estas
provocam em peças de valor cultural e histórico que estão expostas no museu.
A partir dos resultados destas análises sugeriram-se e analisaram-se tipos de reforço estrutural
e medidas de diminuir a vulnerabilidade das peças de arte.
Palavras chave:
Sociedade de Geografia de Lisboa; Vulnerabilidade Sísmica; Património Cultural; Análise
linear; Arquitectura do Ferro
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ABSTRACT
This paper is a study on the seismic behavior of the Sociedade de Geografia de Lisboa building.
It started by making a small historical contextualization of both the building and the type of
construction it represents (Cast-Iron Architecture).
The building under study is located on Portas de Santo Antão street and is one of the few
examples of cast-iron architecture in Lisbon. A general characterization is made about the
surrounding buildings as well as the structural elements that make up the case study, from
which stand out the cast iron pillars, the wrought iron beams, the walls in full brick masonry and
the roofs in wood and wrought iron.
A mathematical model was developed based on these elements. This was validated based on a
dynamic test on vibration frequencies performed in the building under study.
Using a linear dynamic analysis based on the response spectrum recommended in EC8, the
vulnerability of the structure subjected to seismic combination was evaluated. An analysis of the
structural element’s resistance, namely masonry walls and columns, as well as the deformations
of the building, was performed.
The accelerations and velocities of some areas of the building were evaluated, as well as the
risk that they cause in pieces of cultural and historical value that are exposed in the museum.
From the results of these analyses it was suggested and analyzed types of structural
strengthening and measures to reduce the vulnerability of pieces of art.
Keywords:
Sociedade de Geografia de Lisboa; Seismic Vulnerability; Cultural Heritage; Linear Analysis;
Cast-Iron Architecture
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1 Introdução
1.1 Enquadramento do tema
No Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa há uma colher do séc. XVIII em exposição.
Chamam-lhe colher kongo, representa poder e ilustra a apropriação de motivos decorativos
portugueses por aquele povo do noroeste de Angola [1]. Está apoiada numa pequena base num
expositor da Sala Portugal juntamente com máscaras e estatuetas africanas. Mesmo ali ao lado, na
sala de espectáculos do Coliseu dos Recreios, os concertos de música frequentes, provocam
vibrações transmitidas ao museu. Essas vibrações fazem estremecer toda a Sala Portugal, desde os
vidros às paredes, inclusivamente a colher kongo. Esta, derivado ao centro de gravidade estar
deslocado para o cabo, sempre que há um concerto no Coliseu roda e fica virada ao contrário. Nas
manhãs seguintes aos concertos, cabe ao Sr. Duarte e ao Sr. Heitor abrirem o expositor e tornar a
pôr a colher na posição correta.
A preservação do património histórico e cultural deve ser uma preocupação enquanto sociedade. A
engenharia civil tem a oportunidade de participar nessa preservação dando uso à capacidade que
tem de tornar mais seguros e resilientes os imóveis responsáveis por acomodar peças com esse
valor. E se, por um lado, a colher que dança no expositor é um pormenor engraçado, digno de ser
contado a turistas, por outro, é sintomático do impacto das vibrações exteriores no edifício.
A vulnerabilidade sísmica dos edifícios hoje existentes na cidade de Lisboa é vastamente conhecida,
desde aos edifícios devolutos e que já passaram o seu tempo de vida útil até aos que, já na sua
edificação, se utilizou fracas técnicas construtivas e materiais de fraca qualidade. A estes ainda se
soma o vasto património arquitectónico que deve ser protegido. O Museu da Sociedade de Geografia
de Lisboa encontra-se, pelo menos, neste último lote de edifícios sendo este um dos poucos
representantes da arquitectura do ferro em Lisboa.
Este é de facto um caso de estudo onde, não só a salvaguarda do edifício está em jogo, como todo o
seu recheio pela importância que este tem para a cultura do nosso país e até mesmo do mundo.

1.2 Motivação e Objectivos
A falta de avaliações sísmicas em relação a edifícios com as carecterísticas do edifício da Sociedade
de Geografia de Lisboa [SGL] mostra o pequeno número de estruturas existentes deste tipo e, para
além disso, que se propõem a ser estudadas. Esta é uma oportunidade, não só de estudar os riscos
que podem estar associados a este tipo de estruturas, mas também de caracterizar a estrutura em si
e, deste modo, perceber as técnicas de projecto e construção de estruturas que foram usadas nesta
tipologia do séc. XIX.
O objectivo do presente trabalho é, em primeiro lugar, analisar e avaliar a resistência sísmica do
edifício da SGL. Para tal, será feita a caracterização estrutural do edifício para que, de seguida, com
base no Eurocódigo 8 [2] e com o auxílio do programa de cálculo automático SAP2000 [3], possa ser
feita uma análise sísmica e verificação da resistência dos elemento estruturais.
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De seguida, será feita uma avaliação

da possibilidade de elementos não estruturais serem

danificados, nomeadamente as peças em exposição no museu. Esta avaliação será feita através das
acelerações e velocidades que podem ocorrer nas salas onde as peças estão expostas.

1.3 Estrutura da Dissertação
O presente trabalho está organizado em 8 capítulos e anexos referentes à metodologia e resultados
do estudo. Faz-se de seguida uma pequena descrição de cada capítulo.
Depois do primeiro capítulo de enquadramento e sobre as motivações do trabalho, o segundo
capítulo refere-se ao conteúdo histórico do edifício e tipologia da arquitectura desta época histórica.
No terceiro capítulo é feita toda a caracterização do edifício. Apresenta-se uma descrição geral sobre
a localização e a definição dos blocos que constituem o edifício. Depois, é feita a identificação dos
elementos estruturais que constituem os pavimentos de cada sala, coberturas, fundações, pilares e
espessuras de paredes. Por fim é feita uma enumeração de alterações estruturais desenvolvidas ao
longo dos anos.
No quarto capítulo é feita toda a descrição da modelação desenvolvida através do programa de
cálculo automático SAP2000 [3]. Começa por se identificar quais as características mecânicas dos
materiais que se consideraram, ao que se segue as definições de massas e a descrição da
metodologia utilizada para modelar os elementos. Por fim faz-se uma caracterização geral do modelo
finalizado.
No quinto capítulo é descrita a metodologia escolhida para calibrar o modelo com os ensaios
dinâmicos sobre frequências de vibração realizados na SGL. Explica-se, em primeiro lugar, a
metodologia utilizada para se obter uma participação de massa conveniente à análise que se
pretendia desenvolver, não atingida desde logo, devido às características do edifício. De seguida é
feita uma descrição dos ensaios dinâmicos realizados assim como a metodologia utilizada para
calibrar o modelo. Por último é feita uma caracterização do modelo estabelecido e adoptado.
No sexto capítulo é definida a acção sísmica pelo Eurocódigo 8 [2] e realizada uma verificação dos
deslocamentos entre pisos com base na mesma norma. São também comparadas as tensões
instaladas nas paredes estruturais e pilares com as respectivas tensões resistentes. Por fim faz-se
uma análise às acelerações e velocidades que podem vir a ocorrer nas salas onde se encontram
peças que se pretendem proteger.
No sétimo capítulo são analisadas algumas soluções de reforço estrutural e medidas que podem ser
tomadas para diminuir o risco das peças em exposição.
No oitavo capítulo são descritas as conclusões finais de toda a dissertação. Descrevem-se possíveis
alterações no desenvolvimento do trabalho que poderiam beneficiar a qualidade de todo o resultado.
No nono capítulo são enumeradas as referências utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho.
Por fim, apresentam-se os anexos que auxiliam a compreensão do trabalho desenvolvido.
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2 Caracterização da Arquitectura do Ferro
2.1 Considerações gerais
Neste capítulo pretende-se contextualizar o aparecimento da Arquitectura do ferro, percebendo a
evolução que levou à utilização deste material e os desenvolvimentos que daí derivaram. Na última
secção do capítulo é feita um enquadramento histórico do edifício em estudo. Identificam-se nessa
secção os elementos humanos por trás da construção do edifício e da fundação da sociedade que o
ocupou mais tarde.

2.2

Contextualização histórica da Arquitectura do ferro

Com a revolução industrial iniciada no séc. XVIII e difundida pelo resto do mundo no séc. XIX, veio
também uma mudança socio-económico que propocionou uma evolução a nível tecnológico. Estas
mudanças permitiram uma melhor organização de trabalho e assim um aumento de produção [4]. A
utilização de carvão mineral em detrimento do vegetal para a fundição de ferro foi um desses avanços
tecnológicos. Com esta alteração a produção de ferro aumenta exponencialmente: começa a ser
utilizado na construção de ferrovias e pontes e no princípio do séc. XIX na construção civil e
arquitectura [5]. No início, a utilização do ferro passava pelo uso de apenas ferro fundido, havendo
vários exemplos da utilização deste material, de entre eles a ponte sobre o rio Severn (1775,
Shropshire, Inglaterra, pelo arquitecto Thomas Pritchard), o moinho de linho de Ditherington (1797,
Ditherington, Inglaterra, por Charles Bage) com cinco pisos, pilares e vigas internas de ferro fundido
com abóbadas de tijolo e paredes externas em alvenaria. O avanço seguinte foi feito em 1847 por
William Fairbairn, engenheiro civil escocês, que após estudos sobre o fenómeno da fadiga [6, 7],
propõe a utilização de vigas duplo T de ferro forjado apoiadas em pilares de ferro fundido [8]. A partir
daqui erguem-se estruturas com pilares de ferro fundido e coberturas de ferro forjado, nomeadamente
a biblioteca de Sainte Geneviève (1838-1850, Paris, França, por Henri Labrouste) e a Biblioteca
Nacional de Paris (1862-1868, Paris, França por Henri Labrouste). A evolução deste tipo de
construção leva ao aumento do tamanho dos vãos como é exemplo a cobertura da Estação
Ferroviária de St. Pancras (1864, Londres, Inglaterra, pelo engenheiro William Henry Barlow) com 74
metros de vão livre (o maior até então).
Em Portugal, por via do desenvolvimento económico e impulso da execução de grandes infraestruturas protagonizada por Fontes Pereira de Melo surge a utilização deste material sobretudo em
pontes e estações ferroviárias, como é o caso da Estação do Rossio (1890, Lisboa, por José Luís
Monteiro), da Estação de São Bento (1896, Porto, por José Marques da Silva), do Elevador de Santa
Justa (1902, Lisboa, por Raul Mesnier du Ponsard), da Ponte Luiz I (1881-1888, Porto, por Théophili
Seyrig) e da Ponte Eiffel (1878, Viana do Castelo, por Gustave Eiffel) [8].

2.3 Enquadramento Histórico do Edifício
O edifício é propriedade da empresa Ricardo Covões S.A. Inaugurado em 1890, o Coliseu abriu para
colmatar a falta de casas de espectáculos existentes em Lisboa. O traço da obra deve-se aos
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engenheiros Goulard, pai e filho, e ao português Manuel Garcia Júnior. A construção metálica que
forma a cobertura circular do Coliseu ficou a cargo do Engenheiro Castanheira das Neves. A
decoração, do pintor António Machado. A fachada principal do edifício é obra do arquitecto Cesare
Ianz [9, 10].
A fundação da SGL está muito ligada ao contexto português do final do séc. XIX. “Em nome da
ciência geográfica avançavam-se projectos de ocupação territorial” no território africano “que criaram
alguma preocupação com o futuro das posições portuguesas em África”. Consciente dessa questão,
Luciano Cordeiro, juntamente com outros interessados, funda a SGL em 1875. “O potencial de risco
para os interesses portugueses (...) ficou logo evidente nas consequências da reunião de
exploradores promovida em 1876 em Bruxelas (...) e que anunciou como projecto imediato a
exploração (...) através de terras que os portugueses se tinham habituado a conceber como estando
associadas à segurança da sua presença em Angola”. Nenhum representante português foi
convidado para essa conferência. Devido à reação portuguesa, através de viagens de exploração por
esses territórios e outras iniciativas, Portugal é convidado a participar na Conferência de Berlim em
1884 [11].
A SGL muda-se definitivamente para o edifício do Coliseu em 1897, ocupando o lado norte do R/C e
do 1º piso, assim como os restantes pisos do edifício. Nesse mesmo ano, sendo necessária uma
renovação do espaço para poder albergar as novas funções, é chamado o arquitecto José Luís
Monteiro, então arquitecto do Município de Lisboa [12].
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3 Edifício em estudo
3.1 Introdução
Neste capítulo é feita uma descrição do edifício em estudo. Para que fosse possível a sua
caracterização fez-se uso de plantas produzidas pela Direção de Infraestruturas do Exército [DIE]
[13]. As plantas foram produzidas com a intenção de servirem a SGL com planos de evacuação em
caso de incêndio e não sendo por esta razão importante que, por exemplo, as espessuras das
paredes fossem as corretas, foi necessário, em primeiro lugar, confirmar quais as medições em que
se podia confiar. Para o efeito, fizeram-se medições de distâncias entre pilares e espessuras de
paredes. Estas medições permitiram confirmar que as áreas e distâncias entre elementos das plantas
eram de boa qualidade. No entanto, as espessuras de paredes, nomeadamente laterais e interiores,
não correspondiam à realidade. Por esta razão, recorreu-se às plantas e desenhos existentes no
Arquivo Municipal de Lisboa [AML]. Obteve-se desta forma o conjunto de plantas de 1891 e de 1963,
que contêm nelas os desenhos realizados aquando da construção do edifício do Coliseu.
Como já se referiu, foram ainda realizadas visitas à SGL e à parte do edifício gerida pelo Coliseu
onde se fez registo fotográfico de elementos e medições. Uma das fontes mais importantes para a
caracterização do edifício foram os funcionários da SGL, nomeadamente, o Sr. Manuel Duarte e Sr.
Heitor Valente. Foi graças à sua memória e investigação, sobre as obras que tiveram lugar ao longo
dos últimos 30 anos na SGL, que foi possível ter informação que não vinha escrita em nenhum lugar,
como é o caso do material que compõe as paredes resistentes, e obras mais pequenas entretanto
realizadas.
Durante a caracterização do edifício serão feitas, de quando a quando, comparações com os edifícios
“Gaioleiros”. De facto, olhando para a linha temporal da construção em Portugal, é o intervalo de
tempo onde se construia este tipo de estrutura (1880-1940) que o edifício da SGL está inserido [14,
15].

3.2 Caracterização geral
Localizado na Rua das Portas de Santo Antão, o edifício da SGL (Figura 3.1) é utilizado como museu
e sala de conferências e espectáculos do lado norte do rés-do-chão [R/C] e 1º piso e na totalidade do
edifício nos restantes pisos. O lado sul do R/C e 1º piso é utilizado pelo Coliseu dos Recreios como
entrada da sala de espectáculos principal, localizada nas traseiras do edifício (Figura 3.2). Encostado
ao lado sul está o Lisbon Wine Hotel e do lado norte, a rampa que dá acesso a uma zona técnica do
Coliseu, enterra parcialmente as traseiras do R/C. Trata-se de um edifício com cerca de 50 metros de
comprimento e 30 de largura. Apresenta um perímetro de 163,8 metros, uma área de implantação de
1451,18 m2 e uma área de construção de 5389,74 m2. Existem três entradas: uma a meio da rampa
do lado norte e duas na fachada principal (uma que dá acesso à SGL e outra que dá acesso à
entrada do Coliseu), existindo ainda uma comunicação com a sala do Coliseu.
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Figura 3.1 - Vista geral do edifício da SGL

Figura 3.2 - Localização do edifício em planta

Devido à dimensão do edifício e à sua complexidade decidiu-se descrevê-lo dividindo-o em blocos.
Na Figura 3.3 estão os 4 blocos considerados. Para nomeá-los escolheram-se as iniciais das salas
mais importantes localizadas em cada bloco, onde: SI refere-se à Sala Índia; E, às escadas; SA é a
Sala Algarve; SP é a Sala Portugal. Para além desta divisão, as fachadas também foram nomeadas
conforme se mostra na Figura 3.4.

Figura 3.3 – Nomenclatura dos blocos e direções
XeY

Figura 3.4 - Nomenclatura das paredes resistentes

Constituído por cinco pisos, cada um com um pé direito diferente: o R/C com 6,7 metros; 1º piso com
5,3 metros; 2º piso com 3,2 metros; 3º piso com 2,8 metros; 4º piso com 4 metros (no caso do bloco
SP, o pé direito estende-se até à cobertura). No lado dos blocos SI, E e SA existe ainda um sótão
com altura até à cobertura inclinada.
Apresentam-se na Figura 3.5 as salas existentes em cada piso e, na Tabela 3.1, o significado das
siglas apresentadas.
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Figura 3.5 - Disposição das salas em cada piso. a) R/C; b) 1º andar; c) 2º andar; d) 3º andar; e) 4º andar

No bloco SP e SA existem conjuntos de pilares que suportam os pavimentos. Pilares de alvenaria no
bloco SA, no R/C e 1º piso, e pilares de ferro no bloco SP, do R/C ao 4º piso. Para que na análise
seja possível falar separadamente de cada pilar, caso necessário, os conjuntos de pilares foram
divididos em alinhamentos na direção X e Y. Dividiram-se os pilares em dois conjuntos: os de
alvenaria (PA) e os de ferro (PF). Apresenta-se na Figura 3.6 os alinhamentos considerados para o
conjunto de pilares de ferro fundido, onde o último carater é uma letra se o alinhamento for na direção
X ou um número se na direção Y.
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Figura 3.6 - Alinhamentos considerados para o conjunto de pilares de ferro
Tabela 3.1 - Localização das salas e significado das siglas utilizadas

Bloco

Sigla

Zona/Sala

E.SGL

Entrada SGL

E.CR

Entrada Coliseu
dos Recreios

Café 1890

EC

Entrada do Coliseu

Escadas para a antecâmera do Coliseu

CS

Corredor e Salas

*Conjunto de salas e corredores localizados
sempre na mesma zona do edifício

F. SCL

Fundação SCL

B

Biblioteca

R

EN

Restaurante
Sala Conde de
Lagos
Entrada Norte

Corredor da entrada norte

EC

Entrada do Coliseu

Antecâmera do Coliseu

CS

Corredor e Salas

*

SP

Sala Portugal

Salão Principal

SI

Sala Índia

ASI

Antecâmera da SI

SA

Sala Algarve

CS

Corredor e Salas

*

SP

Sala Portugal

Varandim

SI

Sala Índia

A

Anexo

ASI

Antecâmera da SI

SA

Sala Algarve

SP
R/C
SA
SI
SP
1º
Piso

SI

SA
SP
2º
Piso

SI
SA
SP

3º
Piso

SI

SA

4º
Piso

SCL

Observações:
Recepção da SGL
Clube da SGL
Foyer

Anexo da SI

CS

Corredor e Salas

*

SP

SP

Sala Portugal

Varandim

SI

AM

Adriano Moreira

G

Gabinetes

CS

Corredor e Salas

SA

*
8

3.3 Elementos estruturais
3.3.1

Fundações

As fundações do edifício estão todas localizadas na base das paredes resistentes e dos pilares de
ferro forjado e todas à mesma cota. Estas deverão ser compostas, na sua maioria, por tijolo “burro”,
fazendo assim a ligação com as paredes resistentes que depois crescem em altura. As dimensões,
segundo os cortes dos desenhos de 1891 [16], dependem, no caso das paredes, da espessura das
mesmas. Sendo que, em geral, se aumenta 60 centímetros na dimensão da fundação em relação à
respectiva parede. Pelos desenhos de 1891, que apenas dão informação na direção longitudinal, não
se tem qualquer informação quanto às fundações dos pilares de ferro. A fundação da Sala Conde de
Lagos, é feita através de pilares e abóbadas de alvenaria (provavelmente tijolo “burro”). Uma vez que
a única fonte de informação que se tem acerca desta zona é um desenho (Anexo A 1 e Figura 3.7), e
não existe forma de observar diretamente a estrutura, só se tem noção da composição da fundação
na direção longitudinal. Assim, nesta direção, existem cinco pilares com 1 metro de largura,
separados por 3,75 metros. Considerou-se que o que se encontra nesta direção se deve replicar pela
direção Y, formando-se assim, três fileiras como as observadas na Figura 3.7, paralelas entre si e
distanciadas de 3,5 metros. Os pilares consideram-se de seção quadrada com 1 metro de largura.

Figura 3.7 - Fundação da Sala Conde de Lagos

3.3.2
3.3.2.1

Paredes

Paredes Resistentes

As paredes resistentes são as quatro de fachada e as cinco interiores. Todas as paredes variam a
sua espessura em altura. Esta era uma prática corrente na construção do séc. XIX, como são
exemplo os edifícios “Gaioleiros” [14]. Esta forma de construir leva a que a massa nos pisos
superiores diminuía, o que leva a menores esforços nas paredes dos andares inferiores. Desta forma,
devido à menor quantidade de material utilizado o custo da obra também diminui.
As paredes resistentes de contorno são de tijolo “burro” e as espessuras utilizadas variam consoante
a fachada e, como já discutido, a altura. Na base das paredes exteriores, até perto de 2,5 metros de
altura, o material utilizado é uma alvenaria de pedra calcária regular. Ainda nas paredes de contorno,
existe cantaria de pedra calcária, tanto à volta das aberturas para janelas e portas, como nas
varandas. Através das plantas de 1891 (Anexo A) [16], compilou-se na Tabela 3.2 as espessuras das
paredes organizadas por parede e piso.
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As paredes resistentes interiores são em tijolo “burro”, passando a ser em tijolo “burro” furado a partir
de determinado piso. Por não ser possível executar ensaios destrutivos, não é conclusivo a partir de
que andar se dá esta mudança. No entanto, sabe-se que ela existe por observação directa da parede
P2 no piso da cobertura (Figura 3.8). Assim, considerou-se que essa mudança se dá quando a
espessura das paredes diminui abruptamente. Não se considerou que a parede interior PM tivesse
esta mudança de material, uma vez que a sua espessura altera-se pouco em altura e também porque
é esta parede que, em conjunto com a FPR e FPO, suporta as coberturas de ferro forjado. A parede
P1 não é contínua até ao topo do edifício, existindo apenas até ao piso 3, inclusive.

Figura 3.8 - Utilização de tijolo "burro"
furado na parede P2

Através da observação das plantas do projecto do edifício de 1891, retiraram-se quaisquer dúvidas
que pudesse subsistir acerca de quais as paredes que eram resistentes. As paredes que o projectista
pretendia que fossem resistentes estão cotadas e têm espessura evidente.
Tabela 3.2 - Espessura das paredes [cm]

3.3.2.2

Piso

FPR

PM

FPO

FC

FND

FNE

FS

P1

P2

P3

P4

R/C

130

90

100

170

90

100

90

70

70

65

50

1

130

80

75

170

80

75

80

50

50

50

40

2

100

60

70

170

75

70

70

22

45

40

22

3

100

60

70

170

75

70

70

22

22

40

22

4

75

50

70

170

70

65

70

-

22

40

22

Cobertura

75

50

65

-

70

65

70

-

22

30

22

Paredes Divisórias

As paredes divisórias não são abundantes na SGL, uma vez que grande parte do edifício se distingue
pelas espaçosas zonas de exposição. De facto, as zonas onde se concentram paredes divisórias são
as casas-de-banho, o restaurante, as zonas de arquivamento - como é o caso da biblioteca e Sala
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Conde de Lagos, o auditório Adriano Moreira e os Gabinetes da Secretaria e Direção. Grande parte
das paredes são anteriores à década de 80, o que indica que sejam todas de tijolo furado.
3.3.3

Pilares

Consideram-se neste tópico dois tipos de pilares: os de alvenaria – apenas existentes na sala que
antecede a entrada no Coliseu, e os de ferro fundido – existentes em todo lado sudeste do edifício, do
R/C ao 4º piso.
Os de alvenaria são oito pilares quadrados com 0,5 metros de largura (Figura 3.9).
Os pilares de ferro fundido são circulares e ocos, variam o diâmetro da sua secção ao longo da altura
e são decorados por decalques na própria secção (Figura 3.10). Existem quatro pilares distintos, cada
um pertencente a um piso. Para cada um deles, à medida que se sobe em altura a secção do pilar
diminui. Todos os pilares estão dispostos em oito alinhamentos (separados por 6,2 metros),
agrupados em dois, excepto o primeiro e último alinhamentos que no 2º e 3º piso têm três pilares.

Figura 3.9 - Pilar de Alvenaria

Figura 3.10 - Pilar de ferro fundido

Apesar de não se saber qual a espessura das secções, teve-se a informação a partir do Engenheiro
João Garcia da empresa Teixeira Trigo, Lda de que estes seriam ocos. Por essa razão decidiu-se
chegar às espessuras dos pilares por engenharia inversa e, consoante o peso que se teria nos pisos,
chegar a uma espessura que não ultrapassasse a carga de segurança do material. Este exercício
será explicado mais à frente no capítulo da modelação.
Os pilares do último alinhamento (PF-8, 2º e 3º pisos), apesar de terem a mesma forma e aparência
que os existentes no mesmo piso, são de madeira.
3.3.4

Pavimentos

Todos os tectos, salvo escassas excepções, estão cobertos por tectos falsos, fazendo da
caracterização dos pisos por observação directa uma tarefa impossível. Assim, a forma mais usual de
os identificar é através dos desenhos do projecto de 1891 (Anexo B). Quando não foi possível
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identificar que elementos constituíam os pisos pelos desenhos, por eles não existirem no AML [16],
foi necessário considerar o que seria mais provável.
Uma vez que, devido às configurações das paredes resistentes (contínuas em altura), a posição e a
área das salas são semelhantes entre pisos. Assim, as posições de vigas principais são muito
semelhantes entre salas que estejam na mesma zona do edifício. É o caso, por exemplo, do
pavimento da Sala Índia e o pavimento do Auditório Adriano Moreira, onde as três vigas principais (de
ferro forjado) das duas salas se encontram nos mesmos alinhamentos verticais. Pela mesma razão
descrita anteriormente, há também pavimentos iguais entre pisos, como acontece com o pavimento
da Sala Portugal e o pavimento da biblioteca e bar do Coliseu.
Os pavimentos podem ser compostos por ferro forjado e madeira (Figura 3.11), em que as vigas
principais são metálicas, podendo existir ainda vigas secundárias do mesmo material. Estas são
completadas por vigas de madeira, geralmente de 20x10 cm, separadas por 0,4 metros.

Figura 3.11 - Exemplo de pavimento composto por ferro
forjado e madeira

Em salas grandes, como é o caso da Sala Portugal, o pavimento é composto por vigas principais de
ferro forjado (com zonas onde são solidarizadas aos pares), vigas secundárias, também em ferro
forjado, e entre estas últimas, abobadilhas de tijolo “burro” (Figura 3.12). Para completar o pavimento,
são utilizadas vigas de madeira que servem de apoio ao soalho ou, em alternativa, massame (para
nivelar o piso) seguido de ladrilho hidráulico.

Figura 3.12 - Exemplo de pavimento composto por vigas de ferro forjado
e arcos de alvenaria
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Nas salas mais pequenas, onde os vãos o permitem, o pavimento é resolvido em vigas de madeira
com 20x10 cm, separadas por 0,4 m (Figura 3.13). Exemplo disto é o corredor que antecede a
entrada da Sala Índia.

Figura 3.13 - Exemplo de pavimento composto por
vigas de madeira

Como referido anteriormente, foi necessário caracterizar os pisos dos quais não se tinha desenhos.
Um desses pisos foi o da biblioteca, outro, o do bar do Coliseu. Os funcionários da SGL, por já terem
assistido a obras que envolveram a remoção dos tectos falsos deste pavimento, descreveram o
aspecto do tecto como igual ao do pavimento da Sala Portugal. Pelas plantas de 1891, também é
possível esclarecer que, antes de se compartimentar o piso em salas mais pequenas, todo o espaço
era em aberto (semelhante à Sala Portugal). Assim, considerou-se que a constituição do pavimento
da biblioteca e bar do Coliseu (1º piso) seria igual à da Sala Portugal (2º piso).
Em relação à entrada do Coliseu, tirou-se a informação das vigas e paredes que sustentam o piso
pelos desenhos de 1891 [16], nomeadamente as plantas do Anexo A 2 e Anexo A 3. Pelas mesmas
plantas, verifica-se que o pavimento não é completado por vigas de madeira. Apenas se verifica o
que aparenta ser a indicação de um massame (Figura 3.14). Não tendo mais informação, considerouse que o único meio de sustentar este massame seriam abobadilhas de tijolo “burro” e, por
consequência, as vigas secundárias existentes seriam espaçadas de 0,9 m, à semelhança do que
acontece na Sala Portugal.
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Figura 3.14 - Pavimento da entrada do Coliseu com indicação da utilização de um massame

As vigas do pavimento da Sala Índia são conhecidas através do Anexo A 9. Não se sabe, no entanto,
quantas são as vigas principais e secundárias. Na Figura 3.15 é possível verificar que a viga
representada está alinhada com a viga da sala acima (Auditório Adriano Moreira) e com uma parede
divisória na mesma. Assim, foi considerado que as vigas principais da Sala Índia e Auditório Adriano
Moreira são três e estão alinhadas com as paredes divisórias da sala acima (Figura 3.16). Quanto às
vigas secundárias da Sala Índia, uma vez que as vigas de madeira têm seção de 9x6,5 cm e são
espaçadas de 0,5 m (tipologia utilizada na Sala Portugal), considerou-se que as vigas metálicas
teriam o espaçamento de 0,9 m. Na Figura 3.15 não é possível verificar a existência de abobadilhas.
Por esta razão não se considerou a sua existência.

Figura 3.16 - Paredes divisórias do Auditório Adriano
Moreira

Figura 3.15 - Estrutura do pavimento da Sala
Índia e Auditório Adriano Moreira

A Sala Índia faz parte do 2º e 3º andar, existindo ao nível do pavimento do 3º um anexo (entre a sala
e a caixa de escadas). Não tendo nenhuma informação acerca deste pavimento, considerou-se uma
viga com as mesmas dimensões que as principais da Sala Índia, complementada com vigas de
madeira.
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Não existe nenhum desenho que represente a estrutura do pavimento dos varandins da Sala Portugal
(Figura 3.17). O Anexo A 3 e a Figura 3.18 representam a estrutura dos varandins que existiam na
Sala Algarve e que posteriormente foram destruídos. Considerou-se que estes devem ser
semelhantes aos que existem na Sala Portugal, pelo que se adoptou a mesma estrutura. Apesar de
não se saber a largura das vigas de madeira da Figura 3.18, considerou-se que seria de 7 cm, sendo
esta uma dimensão normal desta época [14].

Figura 3.17 - Varandins da Sala Portugal, 3º e 4º pisos

Figura 3.18 - Varandins da Sala Algarve, posteriormente demolidos

Como já referido anteriormente, o pavimento dos gabinetes da secretaria já sofreu grandes
alterações. Não se sabendo exactamente o que o piso contém, mediu-se a partir dos cortes do Anexo
B 8 a altura do pavimento e, após retirar espessuras referentes ao soalho, revestimentos de madeira
e vigas secundárias de madeira (consideradas com 20 cm de altura), chegou-se à altura de viga
considerada: INP28.
Uma vez que os corredores e pequenas salas existentes no lado oeste têm vãos relativamente
pequenos, considerou-se que são resolvidos por vigas de madeira 20x10 cm espaçadas de 0,4 m.
No piso da cobertura o pavimento é resolvido com uma laje de betão armado de 0,2 metros de
espessura e cinco vigas: três por cima do Auditório Adriano Moreira com secção de 30x58 (bxh)
centímetros e duas por cima dos gabinetes da secretaria com secção 39x68 (bxh) centímetros. Ainda
no mesmo piso, ao cimo das escadas principais, no pavimento que liga as duas zonas da cobertura,
existe um conjunto de elementos intercalados por vidros translúcidos que permitem a passagem da
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luz (Figura 3.19). Não tendo mais informação sobre a constituição deste piso, considerou-se possível
que se trate de um pavimento de vigotas aligeirado.

Figura 3.19 - Topo das escadas principais

Deve-se ainda referir a existência de três pisos intermédios de construção posterior à do edifício. O
piso intermédio no 4º andar, lado sudoeste, não tem qualquer tecto falso, o que facilita a sua
identificação. É constituído por vigas de aço e vigas secundárias de madeira. No R/C existem dois
pisos intermédios. Um no lado norte (Clube da SGL) e outro no lado sul (café 1890). O do Clube da
SGL está apoiado em paredes construídas no interior da sala e aparenta não ter qualquer ligação
com os pilares de ferro que o atravessam. O piso intermédio do café 1890 não está apoiado na
parede que divide o foyer do Coliseu e o próprio café, por esta ser, claramente, uma parede divisória
sem capacidade de sustentar cargas aplicadas. Tentou chegar-se à sua constituição por consulta da
empresa responsável pelo dimensionamento. No entanto, não se obteve qualquer resposta. Ainda
assim, aparentam existir apoios verticais, dissimulados nas paredes de pladur, pelo que este piso
também não deverá ter qualquer ligação aos pilares de ferro que o atravessam.
3.3.5

Escadas

Não se tinha qualquer informação sobre as escadas principais que ligam todos os andares. No
entanto é possível distinguir saliências que sugerem a existência de vigas metálicas. Uma vez que as
vigas das escadas principais da Sala Portugal são visíveis, considerou-se que as vigas das escadas
principais têm as mesmas dimensões – dada a semelhança entre vãos. Para além disto considerouse uma viga INP16 por cima da parede divisória que, em cada piso, divide a caixa de escadas das
casas-de-banho. Sendo esta divisão uma constante em todos pisos, considerou-se a existência desta
viga, à semelhança do que se fez nas vigas do pavimento da AM (Figura 3.16).

3.3.6

Coberturas

Existem três coberturas distintas, duas de ferro forjado e uma de madeira.
A Sala Portugal é coberta por uma enorme cobertura em ferro forjado. Esta é constituída por 13
estruturas treliçadas colocadas transversalmente à sala (ligando as paredes FPR e PM), duas
longitudinalmente (cada uma numa extremidade) e quatro colocadas diagonalmente nas
extremidades da sala. Estas estruturas apenas estão ligadas entre si por sete madres (perfis UNP).
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Estas treliças são constituídas por cantoneiras: as diagonais e verticais com cantoneiras singulares e
as superiores e inferiores com cantoneiras emparelhadas.
Dada a falta de informação do projecto acerca das secções adotadas para os perfis, tornou-se
necessário arbitrar os seus valores. Através do conjunto de desenhos de 1963 [16] (Anexo B 4 e
Anexo B 8), foi possível obter a altura da estrutura a meio vão. Assim, com uma dimensão de
referência, e com uma fotografia da altura em que a estrutura estava descoberta (Figura 3.20),
obteve-se, por proporção, aproximadamente, as dimensões dos perfis.

Figura 3.20 – Exemplificação da metodologia utilizada para aproximação às dimensões dos elementos

A segunda cobertura de ferro forjado está localizada por cima dos gabinetes da secretaria. Esta é
constituída por cinco estruturas treliçadas (Figura 3.21), apoiadas nas paredes PM e FPO, ligadas
entre si por vigas de madeira (que funcionam como madres). Apenas existe um contraventamento
entre as duas estruturas do meio. As treliças são constituídas também por cantoneiras: os elementos
verticais, superiores e inferiores, por cantoneiras emparelhadas e os elementos diagonais, por
cantoneiras singulares. Foi possível obter as dimensões por medição directa, já que esta cobertura
tem acesso facilitado
A cobertura por cima do auditório Adriano Moreira é em madeira, composta por três tesouras que
ligam transversalmente as paredes PM e FPO.
.

Figura 3.21 - Cobertura do lado do bloco SA
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3.4 Alterações estruturais
O edifício sofre várias mudanças ao longo do tempo. Importa referir que nem todas as alterações que
hoje são visíveis estão documentadas, nomeadamente no AML [16]. Das alterações feitas é
necessário destacar as que levaram a evidentes diferenças em comparação com o que é hoje o
edifício. Aquando da construção do edifício de entrada do Coliseu, este era consideravelmente mais
curto (aproximadamente 32 metros), segundo plantas de 1891 (Anexo A 6, Anexo A 7 e Anexo A 11).
No entanto, no mesmo ano, surgem plantas (do Anexo A 1 ao Anexo A 4, Anexo A 9 e Anexo A 10)
onde a configuração, assim como as principais dimensões do edifício, são muito aproximadas ao que
se verifica hoje, tendo o comprimento aproximadamente 50 metros. Provavelmente, por via desta
modificação, as fachadas do edifício foram alteradas, pelo menos a fachada norte e fachada principal.
Nas plantas mais antigas de 1891 encontra-se o projecto da frente e alçado lateral do edifício,
enquanto que nas mais recentes do mesmo ano, se encontra o alçado norte, fachada principal e
posterior muito semelhantes ao que são hoje em dia. Continuando a analisar as plantas mais antigas
de 1891, é possível verificar que, antes da cobertura de ferro existente actualmente, a cobertura dos
dois lados do edifício (lado este e lado oeste) era em madeira, enquanto que nas mais recentes de
1891, se verifica a cobertura tal como é hoje.
Olhando para as plantas mais recentes de 1891 é possível verificar algumas diferenças do que
conhecemos hoje do edifício. Começando pelo R/C, e através do corte longitudinal no Anexo A 10,
verifica-se a existência de paredes aparentemente estruturais, uma vez que existe uma fundação na
sua base, nos 3º e 6º alinhamentos. Estas paredes poderão ter sido substituídas, sem se saber
quando, por colunas semelhantes às outras. É possível, visto que os pilares no lugar daqueles
alinhamentos não apresentam diferenças evidentes, tanto na forma como na decoração, que esta
tenha sido apenas uma alteração do projecto que não foi documentada.
No 1º piso, no corredor que dá acesso à entrada pelo lado norte, existe a indicação de uma escadaria
que liga este piso aos superiores (Anexo A 1). Não existe qualquer indicação de quando possa ter
sido demolida, sabendo-se, no entanto, através do conjunto de plantas de 1963 (Anexo B), que terá
sido anterior a esta data.
No 2º piso, através do corte longitudinal no Anexo A 10 e das plantas do 2º piso Anexo A 2, é
possível verificar a existência de um palco no lado sul da Sala Portugal. Este palco terá sido retirado
sem se saber o ano em que tal terá acontecido. Os pilares nesta zona da sala (2º e 3º piso) não são
de ferro (como as outras) mas sim de madeira, talvez por via da modificação descrita nesta zona da
sala. No mesmo piso, na Sala Algarve, existiram galerias do mesmo tipo das que existem na Sala
Portugal, no entanto, terão sido retiradas antes de 1963, para dar forma ao que é actualmente a Sala
Algarve. O pavimento da secretaria terá tido, pelo menos, três formas. A que é apresentada nas
plantas mais recentes de 1891 (Anexo A 1): pavimento em vigas de ferro e de madeira; pavimento
com uma abertura no meio da sala, fazendo comunicação com a sala Algarve, assim como
apresentado nas plantas de 1963 (Anexo B 3, Anexo B 8 e Figura 3.22) e, a última forma, a actual - o
mesmo pavimento mas com a abertura tapada (Anexo C 5). Esta última modificação será anterior à
década de 80, uma vez que, em conversa com o funcionário mais antigo da SGL, Sr. Manuel Duarte,
este diz não se lembrar desta alteração ser feita.
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Figura 3.22 - Abertura que existia no pavimento da actual secretaria

No pavimento da cobertura, nas plantas mais recentes de 1891, mostram-se pormenores de
pavimentos em vigas de ferro e madeira. Contudo, após inspecção do local toda a zona da cobertura
do lado oeste tem uma laje e vigas em betão armado. Não foi possível aferir quando foi realizada esta
alteração pois não há qualquer documentação relativa ao assunto no AML.
No conjunto de plantas de 1963, nas plantas do levantamento do que existe no edifício, já se dá conta
da existência de um elevador no bloco E, sem se saber no entanto, quando terá sido a altura em que
este terá sido posto em funcionamento.
Acerca dos pisos intermédios do 4º piso e do clube da SGL não se sabe quando terão sido
construídos.
O Coliseu teve obras em 1994. Durante estas obras, remodelou-se a zona sul do R/C, introduzindose um piso intermédio, aparentemente, composto por vigas metálicas com alteração da função do
espaço, passando a ter-se uma zona de restauração. Ainda nesta obra de remodelação foi
introduzido um elevador no hall de entrada da parte onde funciona o Coliseu que faz comunicação
entre o R/C e o 1º piso.
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4 Modelação
4.1 Introdução
A definição do modelo e a sua qualidade é essencial para a obtenção de resultados que
correspondam, dentro do possível, à realidade. Deste modo, no presente capítulo, será feita uma
análise dos materiais usados, assim como das massas desses mesmos materiais e dos elementos
que se modelaram.
Para a análise sísmica utilizou-se o programa de cálculo automático SAP2000 [3] que trabalha com o
método dos elementos finitos, considerando uma análise elástica linear.

4.2 Características Mecânicas dos Materiais
4.2.1

Madeira

A madeira é o material utilizado maioritariamente em vigas e no soalho. Na construção de gaioleiros
(contemporâneos do edifício em estudo) é normal a utilização de pinho [17], pelo que se considerou
esta espécie.
Sendo que esta é uma construção de origens mais nobres, para além de o estado de conservação da
generalidade do soalho ser boa (uma vez que se trata de um espaço que é visitado diariamente),
considerou-se que o pinho seria de uma classe D600 [18], ou seja, de uma classe um pouco superior
à média de madeira disponível.
4.2.2

Alvenaria

Para a alvenaria consideraram-se três tipos diferentes de material. Como já referido anteriormente, o
material utilizado nas paredes resistentes é tijolo “burro”. Uma vez que as normas portuguesas têm
pouca informação acerca das características mecânicas da alvenaria utilizou-se a norma italiana
OPCM 3274 [19] e OPCM 3431 [20].
Para o tijolo “burro” maciço, considerou-se a designação Muratura in mattoni pieni e malta di calce,
por esta ser indicada para uma alvenaria de tijolo.
Não existindo na norma italiana uma designação que traduza a utilização de tijolo “burro” furado, fezse uso da mesma designação que os de tijolo “burro” maciços para as características mecânicas,
escolhendo-se, no entanto, os valores inferiores dos intervalos disponíveis, e para o peso específico
do material utilizou-se o da designação Muratura in blocchi laterizi forati (perc. foratura < 45%) [15].
Para o material utilizado nas cantarias considerou-se a designação Muratura a blocchi lapidei
squadrati.

4.2.3

Ferro

Existem dois tipos de ferro utilizados no edifício. Conforme explicado anteriormente no capítulo 2, era
habitual na arquitectura do ferro, diferenciar o ferro utilizado consoante a função que iria
desempenhar.
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Para a identificação das características mecânicas utilizaram-se as Tabelas Técnicas, edição de 1942
[21]. Utilizou-se esta edição mais antiga por ela conter os valores de rotura à compressão e à tracção,
assim como os valores de segurança para os mesmos modos de rotura, para os dois tipos de ferro.
Para o ferro utilizado nos pilares utilizou-se o ferro fundido e para o ferro utilizado nas vigas o ferro
forjado/soldado. De realçar a diferença do modulo de elasticidade que existe entre os dois: quase o
dobro para o forjado. Nos valores de rotura à compressão e à tracção verifica-se também uma
diferença grande. Verifica-se, por exemplo que, sendo a carga de rotura do ferro forjado igual para a
compressão e tracção, a carga de rotura à tracção do ferro fundido é menor que a do ferro forjado,
apesar de acontecer o contrário para a compressão. Talvez por esta razão a utilização do ferro
fundido para os elementos verticais fosse uma opção construtiva habitual.
Ainda no campo das comparações, e olhando agora para as cargas de segurança, os valores
indicados para o ferro fundido, mostram um coeficiente de segurança de 10 para a tracção e 8 para a
compressão, enquanto que para o ferro forjado aponta-se para um valor próximo de 4 (para ambos).
Isto mostra que o nível de confiança no ferro forjado era muito maior que o do ferro fundido.
4.2.4

Betão Armado

Utilizou-se as Tabelas Técnicas, edição de 1942 [21] para identificar as características mecânicas do
betão armado. Não havendo uma data de construção do piso da cobertura (única zona onde existe
betão armado) considerou-se a designação B25 por ser um betão de características médias.
4.2.5

Características mecânicas consideradas neste trabalho

Apresenta-se na Tabela 4.1 o resumo das características mecâncias consideradas relativamente aos
materiais referidos no presente capítulo.
Tabela 4.1 - Resumo das caracteristicas mecânicas dos materiais anteriormente referidos

Material

Peso
volúmico
γ
kN/m3

Massa
volúmica
ρ
ton/m3

Módulo de
Elasticidade
E
GPa

Módulo de
distorção
G
GPa

Coeficiente
de poisson
v
-

Ferro Fundido

73.5

7.46

9.807E+04

3.772E+04

0.3

Ferro Soldado/Forjado

77

7.82

1.961E+05

7.543E+04

0.3

Madeira

6

0.61

10

4.2

0.2

Tijolo Maciço

18

1.83

2.1

0.9

0.2

Tijolo Furado

12

1.22

1.8

0.8

0.2

Cantaria

22

2.23

2.82

1.2

0.2

Betão Armado (B25)

24

2.44

29

12.1

0.2

4.3 Definição das Massas
Para uma boa definição do modelo é necessário que as massas sejam adequadamente
representadas e que estejam de acordo com o que foi verificado nas visitas.
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Foram considerados três tipos de cargas: as relativas ao peso próprio, as restantes cargas
permanentes e as sobrecargas. Estas foram consideradas com base nas Tabelas Técnicas, 1993
[18], as Tabelas Diversas [22] e o Eurocódigo 1 [23].
As cargas aplicadas directamente nas vigas tiveram em consideração a área de influência da mesma.
4.3.1

Peso Próprio

O peso próprio são todas as cargas relativas ao peso de elementos da estrutura. Na elaboração do
modelo utilizou-se a possibilidade que o SAP2000 [3] oferece de considerar nos elementos
modelados as massas segundo o peso volúmico do material que o compõe.
4.3.2

Restantes Cargas Permanentes

As restantes cargas permanentes são o resultado do peso relativo aos elementos não estruturais.
Dividiu-se a proveniência das cargas em três tópicos: revestimentos, paredes divisórias e material
armazenado.
Para os revestimentos considerou-se os materiais que normalmente estão em contacto com o
pavimento, nomeadamente o soalho, as canalizações e tectos falsos. No caso da cobertura, as telhas
e isolantes.
As paredes divisórias tiveram a sua massa considerada como distribuída no pavimento. Para que
houvesse uma melhor representação da realidade, através das plantas da DIE [13], mediu-se a
espessura e os comprimentos das paredes existentes. Segundo pesos indicativos de [18] e [22],
distribuiu-se as cargas relativas aos pesos das paredes divisórias nos pavimentos, isto segundo cada
sala, pois, por exemplo, a Sala Portugal não tem nenhuma parede divisória e não se espera que
alguma seja construída.
Quando se refere ao material armazenado está se a indicar o material que se sabe da sua existência
de forma permanente, embora considerá-lo nas sobrecargas seria pouco coerente com a realidade.
Aplicou-se este caso relativamente à massa de livros na biblioteca e noutras salas de
armazenamento de livros. Por medição direta do peso de uma prateleira registou-se o valor de 60 Kg
por metro de desenvolvimento. Significa isto que, sabendo os comprimentos das estantes (através do
Anexo C 2) e o número de prateleiras existentes por estante foi possível considerar, com alguma
razoabilidade, o peso de livros armazenado.
4.3.3

Sobrecargas

As sobrecargas foram, à semelhança das restantes cargas permanentes, consideradas como
distribuídas no pavimento. Para a sua consideração utilizou-se o Eurocódigo 1 [23]. Uma vez que
existem diferentes salas com diferentes tipos de utilização, estabeleceu-se, sempre que possível,
uma categoria de sobrecarga para cada uma destas divisões.
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4.4 Elementos Modelados
Para que seja possível replicar o edifício num modelo computacional, é necessário desconstruir a
estrutura em elementos que representem corretamente a geometria do edifício. Os elementos
utilizados, neste caso de estudo, foram de dois tipos: Shell e Frame.
Deve-se fazer referência aos elevadores existentes no bloco E e SP. Não foi considerada qualquer
massa ou elemento referente a estes por não se conhecer nada da constituição nem a interação que
têm com a restante estrutura. De facto, “a consideração de um elemento tão rígido como este faria
diminuir os esforços no resto da estrutura, o que poderia conduzir a esforços contra a segurança”
[24].
4.4.1

Shells

Os elementos de Área podem ser definidos como membrana, placa ou Shell. Na modelação das
paredes do edifício apenas se utilizou elementos Shell, pois com estes é possível simular o
comportamento de flexão transversal assim como a extensão no próprio plano. Para além disto,
utilizando a opção thick, é possível incluir os efeitos por esforço transverso, nomeadamente a
deformação [25]. Utilizou-se elementos de 3 e 4 nós, dando sempre preferência a estes últimos, uma
vez que são elementos que devolvem melhores resultados.
4.4.1.1

Paredes

Estes elementos foram utilizados para modelar as paredes resistentes. Para que fosse possível uma
representação o mais coerente possível com a realidade, importou-se os desenhos das fachadas
(Anexo A 5 e Anexo A 12) para o AutoCad [26] e, a partir destes, desenharam-se as aberturas das
janelas e fez-se a distinção entre pisos e fachadas, para que fosse possível fazer as respectivas
diferenças de espessura. Numa fase inicial deu-se preferência à utilização de elementos com 1x1
metro. Contudo, foi necessário diminuir estas dimensões para que houvesse um maior grau de
precisão. Para que a análise dos resultados fosse facilitada, as dimensões dos elementos são
múltiplos de 0,05.
As paredes divisórias também poderiam ter sido modeladas desta forma (ou ainda por escoras
utilizando elementos frame). No entanto, entendeu-se que a sua contribuição para a rigidez do
modelo ia ser pouca, visto que a rigidez destas paredes é muito menor que as resistentes, e além
disso eram muito poucas as que ligavam paredes resistentes paralelas. Para além de que a sua
adição ao modelo dificultaria a sua análise.
4.4.1.2

Lajes

Os elementos shell também foram utilizados para modelar as duas lajes existentes no piso da
cobertura. Esta com a mesma espessura em todo o lado. Estas duas zonas, uma vez que são de
betão armado, poderiam ter sido modeladas como um diafragma rígido, no entanto, modeladas com
elementos shell, obtém-se um comportamento mais real.
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4.4.2

Frames

O elemento frame é um elemento com dois nós e com seis graus de liberdade em cada nó, onde três
são rotações e outros três são deslocamentos. Na construção do modelo, este elemento foi utilizado,
maioritariamente, para representar as vigas e pilares.
4.4.2.1

Pavimento

O pavimento é constituído, na sua generalidade, por vigas de ferro forjado e madeira. A hipótese de
piso rígido no plano não é admissível para esta situação. Apesar do ferro ser um material mais rígido
que a madeira (utilizada em edifícios da mesma época), não é o suficiente para que o pavimento
consiga transmitir as forças de inércia às paredes, como se verá mais à frente no presente trabalho.
Para que fosse possível fazer coincidir o melhor possível as vigas de madeiras com outros elementos
nas paredes (aberturas e vigas de ferro), era necessário alterar o espaçamento das vigas de madeira
de 0,4 metros. Entendeu-se aumentar o espaçamento para 0,5 metros porque possibilitava elementos
shell de tamanhos razoáveis para que se obtivesse bons resultados. É claro que, mudando o
espaçamento entre vigas, o número de vigas presente no modelo diminui, alterando-se a área axial e
as inércias presentes. Assim foi necessário fazer uma correção destes valores, multiplicando-os por
um coeficiente adequado. Foi utilizada a metodologia de Branco [27] para a determinação destes
coeficientes.
Todas as vigas de madeira passaram a ter espaçamento de 0,5 metros, sendo que, as vigas 20x10 e
11x7 cm precisavam de coeficientes de correção em alguns parâmetros.
Para calcular as correções nos momentos de inércia foi necessário calcular os momentos de inércia
por metro. De seguida, multiplicar este valor pelo quociente entre o novo espaçamento e o momento
de inércia de uma viga conforme a equação 4.1. É necessário referir que esta metodologia não é
válida para a direção Y. No entanto, por esta direção não ser importante para esta análise, mantevese a regra.
Devido ao aumento do espaçamento entre vigas, a área axial, e consequentemente, a massa e peso,
também foram corrigidas. Calcula-se este coeficiente da mesma forma que o anterior, utilizando a
área axial e a massa ao invés do momento de inércia.
Coef. de correção =

𝐼𝑥 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐼′𝑥

4.1

Deve-se referir que existem vigas de madeira que na realidade estão colocadas directamente por
cima das vigas de ferro forjado. Por esta razão decidiu-se não as colocar no modelo, pois desta forma
seriam coincidentes no modelo.
As vigas de ferro forjado têm cavilhas nas extremidades (Figura 4.1) para prevenir o seu arranque da
parede, e deste modo transmitirem mais rigidez e uma melhor dissipação de energia. Assim
considerou-se que as vigas de ferro forjado (apenas as que apresentam este sistema) teriam todos os
graus de liberdade bloqueados. Quanto às vigas de madeira, por não revelarem ter este sistema,
colocou-se rótulas nos nós de ligação às paredes, simulando assim a incapacidade de transmissão
de momentos flectores [24].
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Figura 4.1 - Promenor da utilização de cavilhas nas extremidades das vigas

O topo das escadas, como referido no capítulo anterior, aparenta ser um pavimento de vigotas
aligeirado. Segundo Neves [28], um sistema deste tipo “pode ter um comportamento aceitável” sendo,
no entanto, indespensável uma espessura mínima de 4 cm de betão complementar para que se o
possa considerar no diafragma. Para outro autor, Pomba [29], uma solução de vigotas prétensionadas, tem “uma menor rigidez no seu plano do que a laje maciça, sendo suficiente para
desempenhar o papel de solidarização” dos restantes elementos do edifício. Porém, acrescenta, é
necessário garantir “um adequado contraventamento recorrendo a tarugos”. No caso em estudo,
evidentemente, a zona por onde a luz passa, não tem uma lajeta de betão complementar que confira
rigidez. Contudo, aparenta ter elementos perpendiculares entre si o que indica a utilização de tarugos.
Para além disto, na zona onde não existe vidro, e continuando a ser de vigotas aligeiradas, existe
uma espessura suficiente para que haja uma camada de betão complementar. De forma simplificada,
considerou-se que os elementos que constituem esta zona são suficientemente rígidos para
solidarizar as paredes a que ligam, e deste modo transmitir-lhes esforços, pelo que se definiu um
comportamento de piso rígido para esta zona.
Os pisos intermédios do R/C, por não terem interação com os pilares de ferro, não foram modelados,
uma vez que a sua inclusão no modelo, por apenas estarem ligados a uma parede e apoiados
directamente no piso térreo, não adicionaria informação relevante.
4.4.2.2

Abóbadas

Por baixo da Sala Conde de Lagos, os pilares, com secção de 1x1 metro, suportam as abóbadas.
Para as modelar, considerou-se que de cada pilar que suporta a abóbada, sairia uma barra. As quatro
barras, ligar-se-iam no topo da abóbada. A secção de cada uma destas barras foi calculada com base
na área de abóbada respectiva à área de influência de cada uma das barras. Conforme se mostra na
Figura 4.2, a área de influência de cada barra corresponde, simplificadamente, a dois triângulos de
cada lado da abóbada. Assim considerou-se uma barra com a largura média de 1,75 m e a espessura
de tijolo “burro” (0,22m).
As cargas relativas à sala Conde de Lagos foram colocadas por meio de cargas pontuais nos nós
correspondentes ao topo das abóbadas e calculadas segundo a área de influência dos mesmos.
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Figura 4.2 - Esquema do método utilizado para modelar as abóbadas

As abóbadas servem, principalmente, para resistir às cargas gravíticas. A maneira que as abóbadas
dos pavimentos estão colocadas (apoiadas no banzo inferior das vigas metálicas) (Figura 3.12),
originam a que as cargas verticais acabem por ser transmitidas às vigas metálicas. Em termos de
rigidez axial, ou seja, na direção do “meio tubo” que o arco forma, é pouco provável que as abóbadas
tenham uma distância de entrega às paredes, pelo que não devem ter contribuição neste factor. Os
arcos (que constituem a abóbada), quando submetidos a forças horizontais, ou seja, perpendiculares
ao “meio tubo”, levam a uma rotura do arco, isto porque as forças horizontais excedem as forças
gravíticas. Assim, também não se pode considerar que estas aumentem o momento de inércia de Y.
Desta forma optou-se pela não modelação destes elementos.
4.4.2.3

Paredes

A sala que serve de entrada no Coliseu, no 1º piso, é apoiada nos alinhamentos dos pilares de
alvenaria por paredes resistentes de 0,45 metros. Esta parede está apenas ligada à parede FPO. Por
apenas estar ligada a esta parede, ou seja, não servindo de contraventamento entre paredes, e por
existir apenas no R/C, decidiu-se não modelar por elementos Shell. A sua modelação por elementos
área apenas iria sobrecarregar o modelo e não acrescentar informação à análise que se pretende
fazer. Assim apenas se colocou, no topo destas paredes, um elemento frame, com uma rigidez à
flexão muito elevada, para simular o apoio que a parede iria oferecer às vigas apoiadas nesta.
As paredes divisórias são poucas e existem apenas em divisões pequenas como as casas-de-banho
ou pontualmente: Gabinetes e Auditório Adriano Moreira (4º piso) e Sala Conde de Lagos e Biblioteca
(1º piso). Assim, por serem poucas e não acrescentarem rigidez significativa à estrutura, preferiu-se
não as modelar.
4.4.2.4

Cobertura

Como referenciado anteriormente, existem duas coberturas de ferro forjado e uma de madeira. As
coberturas de ferro forjado foram modeladas de acordo com as secções consideradas no capítulo 3.3.
A cobertura de madeira devido à sua flexibilidade não foi modelada, pois a sua modelação criaria
modos locais que em nada contribuiriam para a análise do comportamento da estrutura. A massa que
a cobertura transmitia às paredes foram consideradas como cargas pontuais nos locais onde as
tesouras descarregam.
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As coberturas de ferro forjado foram modeladas por serem mais rígidas e, por isso, menos
susceptíveis à geração de modos locais.
4.4.2.5

Cantarias

A cantaria no contorno das aberturas resulta num acréscimo de rigidez facilmente representável no
modelo pelo que se considerou a sua existência. Para representar a cantaria à volta das janelas e
portas, utilizou-se elementos frame. A secção deste elemento tem a mesma espessura da parede
onde foi colocado. Para além destas, também existem 3 pares de colunas com 40 cm de diâmetro
divididos pelas 3 maiores janelas da fachada principal, também estes foram modelados com
elementos frame. No entanto, neste caso, libertou-se as rotações no início e fim de cada uma, de
modo a refletir a pouca resistência à flexão deste elemento. Considerou-se estes elementos como do
mesmo material que a pedra regular na base das paredes resistentes de contorno.
4.4.2.6

Pilares

Como explicado anteriormente no capítulo 3.3, por não se saber qual a espessura do ferro que
compõe a seção, foi necessário considerar-se uma espessura coincidente com as cargas que estão
aplicadas. Assim, e tendo a informação a partir do Eng. João Garcia que esta deveria variar entre os
3 e 5 cm, analisou-se as tensões resultantes do carregamento da própria estrutura e sobrecargas e
verificou-se se estas eram maiores que as cargas de segurança descritas nas Tabelas Técnicas,
1942 [21]. Apresenta-se na Tabela 4.2 os valores da tensão máxima no pilar mais carregado e a
tensão de rotura de segurança à compressão Rsc. Assim, e por observação da tabela, verifica-se que
para uma espessura de 3 cm a tensão do pilar mais carregado não ultrapassa a carga de segurança,
pelo que foi esta a espessura considerada.
Tabela 4.2 – Tensão de rotura de segurança à compressão. Tensões no Pilar mais carregado (PF-B/PF-3)
[MPa] para cada espessura [cm]

Rsc

[MPa]

5

4

3

88,3

PF-B/PF-3

38,02

42,54

50,45

Uma vez que as secções da base dos pilares são de dimensões diferentes das do topo, foi
necessário criar uma secção que simulasse esta transição. Assim, utilizando o SAP2000 [3] foi
possível fazer esta transição, onde a secção da base e topo são as reais e a sua ligação acontece de
uma forma linear.

4.5 Caracterização do modelo 3D
Quanto ao modelo final, há que dizer que as fundações foram consideradas encastradas de forma a
simplificar o próprio modelo. Na zona enterrada (do lado do bloco SI), sendo o solo composto por
arenitos [30], aplicou-se uma rigidez de 27 MPa [31] nas shells que representam a parede (Figura
4.5).
Apresenta-se na Figura 4.3 e Figura 4.4 vistas gerais do modelo.
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Figura 4.3 - Vista em prespectiva da frente do

Figura 4.4 - Vista em prespectiva das traseiras

edifício da SGL

do edifício da SGL

Figura 4.5 - Vista interior da modelação do edifício. Pormenor da rigidez aplicada do lado do bloco SI
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5 Calibração do Modelo
5.1 Introdução
O modelo constituído apenas pode ser validado se este corresponder às vibrações do edifício real.
Apesar do modelo ter sido realizado com base em dados cuidadosamente considerados, existe, de
facto, a possibilidade de alguns destes terem sido subestimados levando a erros na análise. Para
além disto, existe a possibilidade de os mesmos parâmetros considerados serem diferentes dos da
estrutura real, devido a métodos construtivos utilizados e estados de conservação dos materiais [27].
Para minimizar estes erros, será feita ao longo deste capítulo, a descrição dos ensaios realizados no
edificío da SGL, onde se retiraram as frequências das vibrações que o edifício real tem. Com base
nestes resultados será feita a calibração do modelo onde se fará corresponder os modos verificados
nos ensaios In Situ aos modos gerados pelo modelo.

5.2 Estabilização do modelo
Com todos os elementos devidamente considerados no modelo correu-se este de modo a determinar
as percentagens de participação de massa que se conseguiriam alcançar.
A estrutura do edifício em estudo é muito complexa, derivado da mistura de materiais existentes,
diferentes composições de pavimentos e pisos onde existem aberturas muito grandes (os varandins
do 3º e 4º piso, por exemplo). Por estas razões, a geração de modos locais torna a análise do edifício
impossível, pela pouca quantidade de percentagem de participação de massa resultante da análise.
Observe-se na Tabela 5.1 as frequências e percentagens de participação de massa resultantes da
análise modal para o modelo.
Tabela 5.1 - Frequências dos modos de vibração da primeira iteração do modelo e factor de participação
de massa acumulado

Período

Freq

s

Hz

Direção X

Direção Y

Rotação Z

∑ UX

∑ UY

∑ RZ

1

0.80

1.24

0.00001

0.00002

0.00002

0.00001

0.00002

0.00002

2

0.69

1.46

0.00003

0.00242

0.00014

0.00003

0.00244

0.00016

3

0.67

1.49

0.00002

0.00000

0.00000

0.00005

0.00244

0.00016

4

0.64

1.55

0.00013

0.00156

0.22500

0.00018

0.00400

0.22500

5

0.62

1.62

0.00075

4.64500

1.80200

0.00093

4.64900

2.02700

0.35

2.87

0.0270

0.0052

0.0033

7.29

55.14

28.91

0.29

3.51

0.0320

0.0790

0.0250

50.55

62.99

37.44

0.24

4.14

0.0009

0.0039

0.0005

59.29

65.43

60.36

0.22

4.61

0.0032

0.0000

0.0065

60.72

69.31

62.28

Modo

Participação de massa [%]

Valor acumulado [%]

…
100
…
200
…
300
…
400

Pela análise da Tabela 5.1, é possível verificar que, sem modificar o modelo, as principais
contribuições de massa aparecem muito no final da análise e que não é possível obter uma
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participação de massa adequada à análise sísmica que se pretende fazer. Assim, modificou-se
alguns parâmetros e/ou composições de pavimentos de modo a que os modos de vibração locais
fossem bloqueados e assim obter-se uma resposta mais geral do comportamento da estrutura.
Os varandins do 3º e 4º pisos são um dos casos que geram muitos modos de vibração locais. A
pouca rigidez dos materiais que constituem o piso, a inexistência de massa a meio do mesmo e,
ainda, o elevado peso a que estes elementos se encontram sujeitos, faz com que os varandins se
tornem muito flexíveis e, consequentemente, mais susceptíveis a estragos durante o sismo. Isto
ocorre devido à ausência de elementos horizontais que possibilitem a transmissão de forças entre
paredes. A diferença de rigidez entre os pavimentos das salas cria também modos locais. Exemplo
disto é o corredor que antecede a entrada da Sala Índia, por estar entre esta e a Sala Portugal
(ambos os pavimentos compostos por vigas metálicas nas duas direções). Nestes casos, onde o
principal material do pavimento é madeira, decidiu-se fazer desde logo um reforço destes pisos
através de diagonais metálicas, uma vez que se tornou óbvio que sem travar os modos locais, não
era possível fazer a análise, e mesmo que possível, estas seriam zonas vulneráveis e que
necessitariam de reforço.
Onde existiam modos locais, mas os materiais dos pavimentos eram mais rígidos, aumentou-se os
momentos de inércia das vigas que vibravam, de forma a torná-las mais rígidas à flexão e assim
eliminar os modos locais. Esta metodologia aumenta a rigidez dos elementos, o que por sua vez
aumenta a tensão aplicada nos mesmos. Assim, as tensões que resultarem da análise nestes
elementos estarão inflacionadas por esta modificação. Porém, isto não deverá afectar a análise ao
comportamento geral da estrutura.

5.3 Ensaios In Situ
Através de ensaios experimentais não destrutivos realizados in-situ é possível identificar algumas das
características dinâmicas de uma estrutura. Esta identificação consta de determinação de frequências
próprias e a sua associação a determinados modos de vibração. Com esta análise é possível
comparar os resultados obtidos com os resultados do modelo analítico, permitindo uma calibração de
alguns parâmetros do modelo.
Para tal é necessário dispor de um ou mais sensores de vibrações (transdutores de aceleração ou
velocidade) com sensibilidade suficiente para detectar os movimentos. Os registos obtidos nos
sensores correspondem à resposta da estrutura medida nos locais onde estão instalados. As
vibrações existentes, também chamadas ruído ambiental, são produzidas por vibrações exteriores
devido à passagem de tráfego, vento ou outras causas. Estas vibrações exteriores são passadas à
estrutura que reage a essas ocorrências. Como normalmente o espectro das vibrações exteriores é
bastante “largo”, pode ser considerado como um “input” para a estrutura de tipo “ruído branco”,
ampliando a resposta da estrutura nos seus modos principais. O uso simultâneo de vários sensores
distribuídos ao longo da estrutura, quer em altura quer em planta, desde que sincronizados, permite
determinar a forma de alguns modos de vibração, o que enriquece o conhecimento da estrutura.
Utilizando apenas um sensor de aceleração com três componentes foi possível identificar algumas
frequências correspondentes aos modos mais baixos nas direções transversal e longitudinal. Num ou
30

outro caso foi possível ainda identificar modos verticais de pavimentos. Como se trata de uma
estrutura muito pesada e as ruas nas proximidades estarem fechadas ao trânsito, o ruído ambiente
era de pequena intensidade não sendo fácil transmitir vibração relevante ao edifício. Teve que utilizarse equipamento de medida bastante sensível (com sensibilidade abaixo do mm/s2) para conseguir
distinguir o “sinal” do “ruído”. Para cada local onde se instalou o equipamento foram colhidas
amostras de 4 min à taxa de aquisição de 200 Hz. Os sinais foram filtrados e tratados através do
algoritmo da FFT (Fast Fourier Transform). A associação de determinada frequência (identificada nos
registos) a dado modo só foi possível por utilização dos resultados do modelo analítico que entretanto
foi construído.

Biblioteca

Sala Portugal

Varandim, 4º piso
Figura 5.1 - Localização das medições. À esquerda localização esquemática de cada medição e à direita a
orientação do instrumento

Apresenta-se na Tabela 5.2 as frequências obtidas das medições apresentadas na figura anterior.
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Tabela 5.2 - Frequências identificadas [Hz]

Local de medição
Varandim do 4º piso
Pavimento- Sala Portugal

Direção

1º modo

2º modo

3º modo

Fx

3.86

5.4

-

Fy

2.61

3.29

3.91

Fz

7.32

8.68

-

Através da Figura 5.2 e Figura 5.3 observam-se as frequências de vibração obtidas pelo ensaio
dinâmico. Os picos observados nessas três leituras (correspondentes a três direções) indicam, cada
um deles, uma frequência de vibração para a respectiva direção a que o gráfico se refere.
As frequências na direcção horizontal mais claras foram obtidas no 2º varandim da Sala de Portugal
do lado noroeste, uma zona em que o edifício se encontra sem qualquer apoio, o que já não acontece
do lado sul e leste onde se encontra ligação ao Hotel e ao próprio Coliseu (Fx=3,86 Hz; Fy=2.61 e
3.29 Hz) (Figura 5.2).
Quanto às vibrações verticais, registadas a meio do pavimento da Sala Portugal, indicam frequências
com valores de (Fz=7.32 e 8.68 Hz) (Figura 5.3).

Figura 5.2 - Registos no varandim de cima da Sala Portugal (4º piso), onde se identificam muito bem as
frequências em Y

Figura 5.3 - Registos no pavimento do 2º piso (Sala Portugal), onde se identificam bem as frequências
verticais

Com os valores das frequências definidos é possível agora calibrar o modelo analítico.
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5.4 Calibração do Modelo em Análise
A calibração do modelo faz-se com o objectivo de fazer coincidir, dentro do que é logicamente
possível, as frequências do modelo com os resultados do ensaio.
Apresenta-se na Tabela 5.3 as frequências relativas aos modos principais do modelo e as respectivas
frequências do ensaio.
Tabela 5.3 - Frequências do modelo base e erro relativo às frequências do ensaio

Período

Freq

s

Hz

1

0.38

2

0.33

3
4

Modo

Frequência dos
ensaios in situ

Erro

Rotação Z

Hz

%

Participação de massa [%]
Direção X

Direção Y

2.62

0.00

59.83

0.49

2.612

0.14

3.03

43.56

0.03

18.55

3.86

21.42

0.31

3.22

0.32

0.09

14.39

3.29

2.09

0.24

4.10

19.65

0.00

26.64

-

-

5
0.22
4.59
1.38
0.32
4.31
Comparando os valores das frequências originadas pelo ensaio In Situ com as frequências relativas
ao modelo verifica-se, em primeiro lugar, a aproximação bastante boa no 1º modo de vibração (1º
modo em Y).
Entre o 2º modo (1º modo em X) e a frequência registada no ensaio existe uma diferença de 21,42%,
sendo este um valor elevado que precisa de ser corrigido.
Olhando para o 3º modo, verifica-se a existência de um modo de torção com a mesma frequência que
o 2º modo em Y revelado pelo ensaio In Situ. Uma vez que a medição foi feita no canto do edíficio
sem apoio, é possível que o 2º modo em Y registado possa ser, na verdade, um modo de torção.
Conclui-se que o modelo analítico está de acordo com as medições realizadas, e os modos do
modelo e da medição são os mesmos. Tendo valores parecidos também não é necessário correção.
Esperava-se que fosse necessário aumentar a rigidez na direção Y, uma vez que a sala do Coliseu
dos Recreios encontra-se em contacto com o edifício (Figura 3.2). Mas, devido às incertezas
inerentes contidas no modelo e até às modificações anteriormente descritas, não foi necessário
considerá-lo.
Uma das formas possíveis de calibrar o modelo seria a modificação dos módulos de elasticidade dos
materiais, principalmente da alvenaria, dentro dos limites estabelecidos da bibliografia. Esta alteração
tornaria, de facto, a direção X mais rígida, no entanto, faria o mesmo com a direção Y. E, uma vez
que esta direção tem as frequências bastante parecidas com os registos, não se optou por esta via.
A segunda opção seria a consideração dos edifícios adjacentes. Existem dois edifícios adjacentes: a
sala do Coliseu dos Recreios a oeste e, a sudoeste, o Lisbon Wine Hotel. Os dois edifícios têm
interferência na vibração da direção X, visto que as paredes do Coliseu têm um ângulo de 45º com o
edifício. Assim, se se considerasse o Coliseu, mais uma vez, a vibração na direção Y também se
alteraria. Por esta razão, apenas se utilizou o edifício do hotel para alterar a frequência na direção X.
Para modelar a ligação com os edifícios adjacentes, poderia-se ter optado por modelar diretamente o
edifício em questão. Contudo, a sua modelação implicaria tornar todo o modelo mais “pesado” e por
isso, dificultar a sua análise. Por esta razão, preferiu-se a introdução de molas.
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As molas foram aplicadas onde as fachadas principal e posterior ligam à parede sul, pois devem ser
estas as zonas onde o hotel intervém mais no movimento. A fachada principal está alinhada com a
FPR e a fachada posterior está afastada em 12 metros da principal. A altura destas paredes é de 18
metros e distribuiu-se as molas por esta altura com um distanciamento entre elas de 2 metros,
resultando num total de 9 molas para cada parede.
O Lisbon Wine Hotel é um edifício de construção diferente da do SGL. Pelos arcos de alvenaria que
apresenta no R/C e o número de pisos, aparenta ser de construção pombalina [14]. Utilizando a
norma italiana OPCM [19, 20], considerou-se a designação Muratura in pietrame disordinata (ciottoli,
pietre erratiche e irregolari), para representar as fachadas exteriores do edifício. O módulo de
elasticidade foi um intermédio dos valores sugeridos na norma italiana: 0,87 GPa. Para além disto,
considerou-se também que a espessura das fachadas do hotel seria de 0,5 metros.
Como primeira iteração, considerou-se que a rigidez de cada mola dependeria do módulo de
elasticidade paredes do hotel e de uma área de influência.
Como primeira iteração considerou-se um comprimento de influência de 10 metros, mantendo as
outras variáveis. Assim a rigidez calculada para as molas é de 8,7𝑥106 𝑘𝑁/𝑚 para as molas 𝐾1 a 𝐾8 e
de 4,35𝑥106 𝑘𝑁/𝑚 para a mola 𝐾9 que está no topo do edifício, com metade da área de influência.
Para estes valores de rigidez, apresenta-se na Tabela 5.4 os resultados das frequências.
Tabela 5.4 - Frequências para a primeira iteração de molas e erro em relação às frequências do ensaio

Frequência dos
ensaios In Situ
Hz

Período

Freq

Participação de massa [%]

s

Hz

Direção X Direção Y Rotação Z

1

0.38

2.62

0.09

59.79

0.31

2.612

0.19

2

0.31

3.24

6.68

0.06

33.38

3.29

1.54

3

0.25

4.02

50.22

0.08

8.45

3.86

4.18

4

0.22

4.54

2.40

0.04

1.22

-

-

5

0.21

4.67

0.12

0.58

17.64

-

-

Modo

Erro
%

É possível verificar a melhoria dos valores em relação ao 1º modo em X. O erro passa de 21,42 para
4,18%. Para além da aproximação das frequências, a participação de massa nesta direção também
aumenta em cerca de 7%, ao contrário da participação de massa de torção no mesmo modo, que
diminui em 10%. Faz sentido que assim seja, pois o apoio no edifício do lado bloqueia a torção
separada do edifício da SGL.
De notar, no entanto, que a participação de massa da torção do 2º modo de vibração aumenta em
relação ao modelo isolado e que a sua participação de massa em X também aumenta. Isto acontece
porque, ao rigidificar a direção X, e tendo em conta que o lado do edifício sem molas tem, no último
piso, um comportamento de piso rígido, os movimentos de torção, com origem em movimentos de
massa na direção X, são bloqueados.
Tentou-se melhorar os resultados diminuindo a rigidez das molas e assim ter uma aproximação
melhor ao 1º modo da direção X.
Para a nova iteração considerou-se que o comprimento de influência era apenas de 1 metro. Significa
isto que a rigidez agora considerada nas molas é 10 vezes menor que a da primeira iteração. Assim,
as molas 𝐾1 a 𝐾8 têm uma rigidez de 8,7𝑥105 𝑘𝑁/𝑚 e a mola 𝐾9 tem 4,35𝑥106 𝑘𝑁/𝑚.
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Apresenta-se na Tabela 5.5 os resultados das frequências para a segunda iteração.
Tabela 5.5 - Frequências para a segunda iteração de molas e erro em relação às frequências do ensaio

Frequência dos
ensaios In Situ
Hz

Período

Freq

Participação de massa [%]

s

Hz

Direção X Direção Y Rotação Z

1

0.38

2.62

0.08

59.80

0.31

2.612

0.18

2

0.31

3.23

7.21

0.06

33.18

3.29

1.71

3

0.25

3.96

52.15

0.10

4.65

3.86

2.51

4

0.23

4.42

0.06

0.01

14.07

-

-

5

0.22

4.61

0.73

0.47

9.69

-

-

Modo

Erro
%

Em relação à primeira iteração os resultados não são muito diferentes. Nota-se apenas que no 3º
modo, de facto, a frequência é mais próxima da obtida através dos ensaios In Situ, havendo agora
apenas uma diferença de 0,1 Hz. Em relação às participações de massa, é bastante vísivel a
pequena variação dos valores, havendo apenas ligeiros aumentos na direção X do 2º e 3º.
Poderia-se ter continuado a melhorar os resultados até as frequências do modelo e do ensaio serem
coincidentes, no entanto repare-se que: a rigidez da 1ª iteração para a 2ª diminuiu cerca de 10 vezes,
alterando-se, com esta modificação, apenas 0,06 Hz na frequência do 3º modo, pelo que se se
prosseguisse a diminuição de rigidez, esta deixaria de ter sentido fisico, uma vez que não parece
admissível que menos de 1 metro de parede crie rigidez, e os resultados não melhorariam muito
mais. Assim considerou-se esta última iteração como um modelo razoável de adoptar.

5.5 Caracterização Dinâmica do Modelo Adoptado
Com o modelo estabelecido faz-se agora uma pequena caracterização deste de modo a que se
compreenda melhor o seu comportamento.
Apresenta-se na Tabela 5.6 os modos de vibração do modelo nas principais direções assim como a
acumulação de participação de massa.
Os modos de vibração fundamentais para a direção Y e X são, respectivamente, o 1º e 3º modos. Até
ao 12º modo de vibração a participação de massa acumulada é de 69,56% em X e 74,46% em Y,
sendo que no final dos 400 modos o total acumulado é de 88,55% e 90,29%, respectivamente. São
por isso os primeiros modos que contribuem mais para a acumulação de massa. Como já referido
anteriormente no capítulo 5.2, a baixa contribuição dos modos depois do 12º deve-se à existência de
modos locais que não acrescentam grande informação ao comportamento geral da estrutura.
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Tabela 5.6 - Frequências dos modos de vibração com o factor de participação de massa acumulado

Período

Freq

s

Hz

Direção X

Direção Y

Rotação Z

∑ UX

∑ UY

∑ RZ

1

0.38

2.62

0.08

59.80

0.31

0.08

59.80

0.31

2

0.31

3.23

7.21

0.06

33.18

7.29

59.86

33.50

3

0.25

3.96

52.15

0.10

4.65

59.43

59.96

38.15

4

0.23

4.42

0.06

0.01

14.07

59.49

59.97

52.22

5

0.22

4.61

0.73

0.47

9.69

60.22

60.44

61.91

6

0.21

4.81

0.71

9.61

0.52

60.93

70.05

62.43

7

0.19

5.22

0.08

3.60

3.52

61.01

73.65

65.95

8

0.19

5.29

0.01

0.12

0.05

61.02

73.77

66.00

9

0.18

5.49

0.11

0.01

0.19

61.13

73.78

66.20

10

0.18

5.67

0.07

0.61

0.22

61.19

74.39

66.42

11

0.17

5.82

0.30

0.07

0.28

61.49

74.46

66.70

12

0.17

5.86

8.07

0.00

1.49

69.56

74.46

68.18

0.09

11.21

0.0007

0.0002

0.0014

80.57

83.52

78.52

0.07

15.17

0.0110

0.0330

0.0037

84.41

87.51

84.55

0.05

18.44

0.0160

0.0002

0.0100

87.07

89.49

86.74

0.05

20.92

0.0650

0.0001

0.0045

88.55

90.29

87.93

Modo

Participação de massa [%]

Valor acumulado [%]

…
100
…
200
…
300
…
400

O 1º modo de vibração (Figura 5.4 e Figura 5.5) apresenta uma frequência de 2,62 Hz e trata-se de
um modo de translação pura segundo Y, sendo que tem uma participação de massa de 59,80% para
esta direção. É na direção Y que existem o maior número de paredes, no entanto é esta também a
menor direção do edifício, onde as paredes são mais curtas e onde os varandins do 3º e 4º pisos são
mais fléxiveis, pelo que era expectável que fosse esta a direção do primeiro modo de vibração.
Devido a esta flexibilidade também é visível a deformação para fora do plano da fachada principal.

Figura 5.4 - 1º modo de vibração, translação pura

Figura 5.5 - 1º modo de vibração, translação pura em

em Y, vista 3D

Y, vista YZ
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O 2º modo de vibração (Figura 5.6 e Figura 5.7) com uma frequência de 3,23 Hz, trata-se de um
modo de torção com uma participação de massa de 33,18% acoplado a uma translação na direção X
(participação de 7,21%). De facto, faz sentido que a torção esteja acopulada a esta direção uma vez
que a assimetria presente é evidente: metade do edifício tem uma laje de betão no topo tratando-se,
por isso, de um comportamento de piso rígido, enquanto que a outra metade tem varandins em dois
andares.

Figura 5.6 - 2º modo de vibração, torção, vista 3D

Figura 5.7 - 2º modo de vibração, torção, vista XY

O 3º modo de vibração (Figura 5.8 e Figura 5.9) tem uma frequência de 3.96 Hz e representa uma
translação praticamente pura na direção X com uma participação de massa de 52,15% e uma
pequena componente de torção (4,65%). É visível a diferença de deformabilidades entre os blocos:
enquanto que as paredes (da direcção X) do bloco SP se deformam para fora do seu plano, as
paredes dos restantes blocos, devido às lajes no topo, mantêm mais a sua forma. Assim como o
anterior modo, a pequena componente de torção deve-se à assimetria do edifício na direção X.

Figura 5.8 - 3º modo de vibração, translação

Figura 5.9 - 3º modo de vibração, translação pura em X,

pura em X, vista 3D

vista XZ

Os modos 4 e 5 com frequências de 4,42 e 4,61 Hz, respectivamente, são de torção e têm
componentes de torção de 14,07% e 9,69%. Estes estão associados aos movimentos provocados
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pelos pisos do lado este do edifício, devido à maior massa existente nestes pisos mas também às
grandes aberturas da fachada principal que tornam a parede mais flexível.
O modo 6, com frequência de 4,81 Hz e uma participação de massa de 9,61% na direção Y é um 2º
modo de vibração em Y. Evidencia-se neste modo a grande massa presente no piso e no lado onde
está a biblioteca, pois é esta zona que se destaca no movimento de translação.
O mesmo acontece no modo 12, com uma frequência de 5,86 Hz e participação de massa de 8,07%,
mas desta feita, na direção X.
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6 Avaliação Sísmica do Edifício
6.1

Introdução

Tendo o modelo calibrado procedeu-se à avaliação do edifício ao sismo. Para tal, fez-se uma análise
dinâmica modal por espectro de resposta. Começou-se pela definição do sismo por espectro de
resposta utilizando o Eurocódigo 8 [2]. Com o sismo definido fez-se a análise aos deslocamentos
entre pisos com base no EC8 e NTC2018 [32] e verificou-se as tensões nas paredes resistentes e
pilares de ferro fundido. Por fim, fez-se uma avaliação às acelerações e velocidades das várias salas
onde existem peças de valor histórico e cultural a ser preservado.

6.2 Definição da Acção Sísmica
Segundo a definição prescrita no EC8 e Anexo Nacional [2, 33], a acção sismica é considerada
segundo uma análise probablistica para um periodo de retorno de 475 anos onde a probabilidade de
excedência é de 10% em 50 anos.
Para a acção sísmica por espectro de resposta prescrita no EC8, são definidos dois tipos de sismos:
sismo tipo 1 (de interplacas ou de epicentro afastado e de magnitude elevada ou moderada) e sismo
tipo 2 (de interplacas ou de epicentro próximo de magnitude baixa).
Segundo a carta geológica de Lisboa [34], o edifício da SGL está fundado, num terreno de tipo C e
BC (Figura 6.1). Considerou-se o mais condicionante: solo de tipo C. Com o tipo de terreno definido é
possível, segundo a secção 3.2.2.2 do EC8 e Anexo Nacional [2, 33], a definição dos restantes
parâmetros para a correta caracterização dos espectros de resposta.

Figura 6.1 - Pormenor da carta de tipo de solos de acordo com o EC8 [34]

O Anexo Nacional divide o território português por zonas de sismicidade dependendo do tipo de
sismo que se considera (Figura 6.2) e atribui a estas uma aceleração máxima de referência 𝑎𝑔𝑅 a
empregar aquando da definição do espectro de dimensionamento.
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Figura 6.2 - Zoneamento sísmico em Portugal continental [33]

Verifica-se a partir da Figura 6.2 que o edifício da SGL, pertencente ao municipio de Lisboa, estará
afecto a uma zona sísmica 1.3 e 2.3, respectivamente para o sismo tipo 1 e tipo 2.
Sendo este um edifício com função cultural, onde é normal o ajuntamento de pessoas para
actividades culturais, deve-se inclui-lo na classe de importância 𝛾𝐼𝐼𝐼 pois a sua “resistência sísmica é
importante tendo em vista as consequências associadas ao colapso” [2].
Apresenta-se na Tabela 6.1 um resumo dos valores necessários para a definição dos espectros de
resposta.
Tabela 6.1 - Resumo dos parâmetros necessários para definir os espectros de resposta

Terreno de fundação C

𝜸𝑰𝑰𝑰

Smax

TB [s]

TC [s]

TD [s]

agr [m/s2]

ag [m/s2]

S

Zona Sísmica 1.3

1.45

1.6

0.1

0.6

2

1.5

2.175

1.365

Zona Sísmica 2.3

1.25

1.6

0.1

0.25

2

1.7

2.125

1.375

Deve-se referir que para o cálculo de ag foi utilizada a equação 6.1 e que para o cálculo de S utilizouse a equação 6.2, conforme prescrito na secção 3.2.2.2(2)P do Anexo Nacional [33].
𝑎𝑔 = 𝛾𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑟
𝑆 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 −

6.1

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1
(𝑎𝑔 − 1)
3

6.2

Por fim, de modo a que se possa definir o espectro de resposta, são utilizadas, de acordo com a
secção 3.2.2.5(4)P do EC8 as seguintes equações.
2 𝑇 2,5 2
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶ 𝑆𝑑 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ S ∙ [ + ∙ (
− )]
3 𝑇𝐵
𝑞
3
𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶ 𝑆𝑑 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ S ∙

2,5
𝑞

2,5 𝑇𝐶
= 𝑎𝑔 ∙ S ∙
∙[ ]
𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶ 𝑆𝑑 (𝑇) {
𝑞
𝑇
≥ 𝛽 ∙ 𝑎𝑔
𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ∶ 𝑆𝑑 (𝑇) {

2,5 𝑇𝐶 𝑇𝐷
∙[ 2 ]
𝑞
𝑇
≥ 𝛽 ∙ 𝑎𝑔

= 𝑎𝑔 ∙ S ∙

6.3
6.4

6.5

6.6
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Onde:
𝑆𝑑 (𝑇) é o espectro de cálculo;
𝑇 é o período de vibração de um sistema de um grau de liberdade;
𝑎𝑔 é o valor de cálculo da aceleração à superficie para um terreno tipo A;
𝑇𝐵 é o limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante;
𝑇𝐶 é o limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante;
𝑇𝐷 é o valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante;
S é o coeficiente de solo;
𝑞 é o coeficiente de comportamento;
𝛽 é o coeficiente correspondente ao limite inferior do espectro de cálculo horizontal.
O coeficiente de comportamento é “uma aproximação da razão entre as forças sísmicas a que a
estrutura ficaria sujeita se a sua resposta fosse completamente elástica, com 5% de amortecimento
viscoso, e as forças sísmicas que poderão ser adoptadas no projecto, com um modelo de análise
elástica convencional” [2]. Significa isto que o coeficiente de comportamento é utilizado com o intuito
de corrigir os valores obtidos na análise elástica-linear da acção sísmica, de forma a ter em conta a
resposta não linear da estrutura e depende do material utilizado assim como do sistema estrutural. O
edifício em estudo tem, como elementos verticais de suporte, pilares de ferro fundido, e por isso
poderia-se inferir que o nível de ductilidade é maior que o de um edifício comum de alvenaria.
Contudo, os elementos verticais que suportam mais massa são as paredes de alvenaria; por serem
elementos periféricos serão também, em princípio, mais solicitados. Assim, e como indicado no
Eurocódigo 8 [2], por ser uma estrutura com pouca capacidade de dissipar energia e para se ter em
conta, simplificadamente, o comportamento não linear da estrutura [15], adoptou-se um valor de 1,5.
Apresenta-se na Figura 6.3 os espectros de resposta calculados.
6.0
Sismo Tipo 1

5.0

Sd(T) [m/s2]

Sismo Tipo 2
4.0
1º modo em Y (T=0.3821)
3.0
1º modo em X (T=0.2527)
2.0
1.0
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

T [s]

Figura 6.3 - Espectros de resposta

Por observação da Figura 6.3 verifica-se que os primeiros modos de vibração fundamental são
condicionados pelo sismo de tipo 1, pelo que será este a ser utilizado na análise do edifício em
estudo.
A combinação de acções utilizada na análise do edifício é a prescrita no Eurocódigo 0 [35]:
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∑ 𝐺𝑘,𝑗 " + "𝐴𝐸𝑑 " + " ∑ 𝜓2,𝑖 𝑄𝑘,𝑖
𝑗≥1

6.7

𝑖≥1

Onde:
" + " significa “a combinar com”;
𝐺𝑘,𝑗 é o valor característico da acção permanente 𝑗;
𝑄𝑘,𝑖 é o valor característico da acção variável 𝑖;
𝐴𝐸𝑑 é o valor de cálculo da acção sísmica;
𝜓2,𝑖 é o coeficiente para a determinação do valor quase-permanente da acção variável 𝑖.
O edifício da SGL, como já referido anteriormente, tem uma função de museu, englobando-se no
grupo de edifícios onde a reunião de pessoas para actividades culturais acontece. Assim, segundo o
Eurocódigo 0 [35], o coeficiente que determina os valores quase-permanentes das sobrecargas 𝜓2
escolhido foi de 0,6.
Para combinar os modos de vibração utilizou-se a “combinação quadrática completa” (CQC) para que
se combinem as respostas máximas de cada modo. Para a combinação direcional das ações utilizouse o método da “raiz quadrada da soma dos quadrados” (SRSS) e considerou-se que a acção era
simultânea e máxima nas duas direções principais, X e Y.

6.3 Verificação ao Sismo
Uma vez que todos os parâmetros necessários para a definição das ações sobre as quais o modelo
deveria estar sujeito, procedeu-se à sua análise.
Pretende-se que esta análise seja o mais fiel possível à realidade, respondendo aos desafios que a
estrutura poderá estar exposta. Para tal, considerou-se uma diminuição na rigidez dos materiais para
que se tenha em conta a sua fendilhação, originada pela degradação e envelhecimento dos materiais.
Embora o modelo tivesse sido calibrado para as frequências medidas in situ, ou seja, para pequenas
amplitudes de vibração, no caso do sismo resolveu-se reduzir o módulo de elasticidade uma vez que
as amplitudes de vibração são muito superiores ao do ensaio. Esta alteração irá, de facto, mudar
resultados nomeadamente na deformação e nas tensões, pelo que é importante ter um valor o mais
real possível.
Segundo o Eurocódigo 8 [2], na ausênsia de uma avaliação mais rigorosa, poderá considerar-se
como rigidez fendilhada, metade do módulo de elasticidade dos elementos resistentes. No caso de
Simões [36] foi feita uma análise às deformações resultantes da utilização deste valor. Dessa análise
resultou que as deformações geradas não ultrapassariam os limites prescritos na limitação de danos
do Eurocódigo 8, pelo que se utilizou o valor sugerido. Frazão [37], no seu caso de estudo, fez uma
análise um pouco mais extensa, onde avaliou as deformações e tensões resultantes da redução de
rigidez em 25% e 50%. Chegou à conclusão que mesmo a diminuição de 50% também não impedia
que a limitação de danos fosse verificada. E para as tensões que estas diminuiam, não havendo, no
entanto, grande diferença de valores entre os dois casos, apenas que, como seria de esperar, as
tensões para o caso da diminuição de 50% eram menores que para a diminuição de 25%. “Tendo em
conta que a redução do valor do módulo de elasticidade pode não ser realista e, portanto, não
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estando do lado da segurança, optou-se pela avaliação das tensões e deslocamentos para o caso da
redução do módulo de elasticidade a 75% do seu valor” [37].
Assim, no âmbito deste trabalho, será considerada uma diminuição de 25% do módulo de
elasticidade dos materiais, para que se tenha em conta a fendilhação, mas que se afecte o menos
possível as tensões resultantes da análise.
Nesta secção será feita uma análise de segurança à acção sísmica com recurso ao especificado no
Eurocódigo 8 [2]. Será feita, em primeiro lugar, uma verificação à limitação de danos através dos
deslocamentos nas zonas mais condicionantes da estrutura ao que se seguirá uma avaliação das
tensões instaladas nas paredes.
6.3.1

Estado Limite de Serviço, Limitação de Danos

O estado limite de serviço descrito nesta secção será verificado segundo o prescrito no Eurocódigo 8
[2] para a limitação de danos. Os seus procedimentos serão explicados de seguida.
O critério de “limitação de danos” é garantido se, “segundo uma probabilidade de ocorrência maior de
que uma acção sísmica de cálculo” para a “não ocorrência de colapso”, os deslocamentos calculados
forem inferiores aos limites descritos na secção 4.4.3.2 do Eurocódigo 8.
Diz o artigo 4.4.3.2 do Eurocódigo 8 que:
a) Para os edifícios com elementos não estruturais constituidos por materiais frágeis fixos à
estrutura:
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.005ℎ

6.8

b) Para os edifícios com elementos não estruturais dúcteis:
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.0075ℎ

6.9

c) Para os edifícios com elementos não estruturais fixos de forma a não interferir com as
deformações estruturais ou sem elementos não estruturais:
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.010ℎ

6.10

Onde:
𝑑𝑟 é o valor de cálculo do deslocamento estre pisos;
ℎ é a altura entre pisos;
𝜈 é o coeficiente de redução que tem em conta o mais baixo período de retorno da acção sísmica
associado ao requesito de limitação de danos.

O deslocamento entre pisos dr calcula-se da seguinte forma:
𝑑𝑟 = 𝑑𝑠,𝑖+1 − 𝑑𝑠,𝑖

6.11

Onde 𝑖 é o número do piso.
Deve-se referir que os deslocamentos 𝑑𝑠 são calculados através da multiplicação do coeficiente de
comportamento em deslocamento 𝑞𝑑 , e os deslocamentos resultantes da análise linear por espectro
de cálculo 𝑑𝑒 . Como prescrito na secção 4.3.4 do Eurocódigo 8 [2] que se verifica na equação
seguinte:
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𝑑𝑠 = 𝑞𝑑 ∙ 𝑑𝑒

6.12

A multiplicação pelo coeficiente de comportamento em deslocamento 𝑞𝑑 deve-se ao facto dos
resultados da análise linear serem afectados, através do espectro de cálculo, pelo coeficiente de
comportamento 𝑞. Admite-se, salvo indicação em contrário, que 𝑞𝑑 tem o mesmo valor que 𝑞.
O coeficiente de redução 𝜈, é indicado pelo anexo nacional do Eurocódigo 8 [2] Tabela 6.2, tendo
valores diferentes consoante o tipo de sismo que se considera.
Tabela 6.2 – Valores do coeficiente de redução [Quadro NA.III]

Acção sísmica

𝜈

Tipo 1

0.40

Tipo 2

0.55

Assim, para o caso em estudo, considerou-se o valor de 0,4.
A escolha dos alinhamentos para fazer a verificação teve em conta qual as zonas onde a deformação
é maior, nomeadamente, nos cantos do edifício e nas zonas próximas do meio das fachadas.
Localizou-se, através de uma análise genérica, as zonas nos planos das fachadas onde as
deformações eram maiores, pelo que os alinhamentos considerados não são, perfeitamente, a meio
das fachadas.
Apresenta-se na Figura 6.4 as zonas escolhidas para os alinhamentos a serem verificados. Deve-se
referir que, devido a um lado do edifício ter um piso com comportamento de piso rígido e o outro não,
dividiu-se os alinhamentos pelas duas zonas. Sendo que, os da zona sem piso rígido, estão indicados
de A a G, e os restantes de H a O.

Figura 6.4 - Alinhamentos considerados na análise aos deslocamentos entre pisos

Apresenta-se nas figuras seguintes a distribuição dos deslocamentos por piso para a direção X.
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Figura 6.5 - Deslocamentos dos alinhamentos A a G, na direção X, em metros
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Figura 6.6 - Deslocamentos dos alinhamentos H a O, na direção X, em metros

Através da Figura 6.5 é possível verificar a disparidade de resultados entre os alinhamentos. É
possível, ainda assim, encontrar alguns padrões entre eles. Os alinhamentos B e G demostram a
flexibilidade que os pisos 3 e 4 têm por serem varandins. De facto, a partir dos 12 metros os
deslocamentos seguem uma linha de relação com a altura muito mais pronunciada, ou seja os
deslocamentos aumentam muito em comparação com o que acontece até essa altura. O alinhamento
F mostra a influência que as molas, colocadas no mesmo, têm no deslocamento. A partir dos 18
metros o deslocamento aumenta 2,6 vezes mais do que se tinha verificado até a essa altura. O
mesmo efeito é possível verificar no alinhamento E, embora menos pronunciado, e com também com
influência da flexibilidade dos varandins.
A Figura 6.6 mostra os alinhamentos do lado do edifício com piso rígido na cobertura. É possível ver
o efeito que este tem nos deslocamentos, restringindo o movimento das paredes que têm os
alinhamentos de H a M. Os alinhamentos N e O, por já não estarem restringidos a esses efeitos
apresentam uma maior deformação.
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Figura 6.7 - Deslocamentos dos alinhamentos A a G, na direção Y, em metros
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Figura 6.8 - Deslocamentos dos alinhamentos H a O, na direção Y, em metros

Na Figura 6.7 é possível verificar a concentracção de resultados entre dois grupos de alinhamentos:
A, B, C (pertencentes à parede FN [FND + FNE]) e D, E, F (pertencentes à parede FS). A parede FN
tem uma deformação maior na direção Y que a parede FS. As aberturas presentes na parede FN
tornam-na muito menos rígida o que contribui para a diferença nas deformações. Para além disto, a
maior massa distribuída no pavimento perto da parede FN (biblioteca), tornam esta zona mais
flexível. O alinhamento G é o que revela maiores deformações devido, como já dito anteriormente, ao
facto de estar localizado a meio da FPR e, mais uma vez, os varandins serem muito flexíveis.
Os alinhamentos J e L, localizados na fachada posterior, estão alinhados com as salas Índia e
Algarve, respectivamente. Ambas as salas fazem parte, simultaneamente, do piso 2 e 3 o que, pela
ausência de pavimento a ligar as paredes e, deste modo, transmitir esforços, torna estas zonas
menos rigidas, aumentando as deformações. Os alinhamentos H e I fazem parte de uma parede no
mesmo plano que o deslocamento, daí terem resultados semelhantes, o mesmo acontece com M e N.
À semelhança dos alinhamentos D, E e F, referidos no parágrafo anterior, o alinhamento O faz parte
de uma fachada sem aberturas, tornado-o mais rígido e menos deformável.
Deve-se agora verificar, segundo as normas do EC8 [2], se os deslocamentos entre pisos são
inferiores aos limites anteriormente referidos. Apresenta-se assim, na Tabela 6.3, o alinhamento B,
que, como visto anteriormente, tem a maior deformação na direção X.
Tabela 6.3 – Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo EC8 [2], do alinhamento B

Piso

𝒅𝒔,𝒙 ∙ 𝒒

Alinhamento B
𝒅𝒔,𝒚 ∙ 𝒒
𝑯
𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

R/C

0.0111

0.0116

6.7

0.0335

0.0045

0.0046

verifica

verifica

1

0.0022

0.0108

5.3

0.0265

0.0009

0.0043

verifica

verifica

2

0.0069

0.0185

3.2

0.0160

0.0028

0.0074

verifica

verifica

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂

verificação
𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯 𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

3

verifica
verifica
0.0080 0.0054
2.8
0.0140 0.0032 0.0021
4
verifica
verifica
0.0105 0.0022
5.5
0.0275 0.0042 0.0009
Como se referiu, este alinhamento é o que tem as maiores deformações para a direção X. Apesar
disto os valores do deslocamento são muito inferiores aos valores limites impostos, sendo que, o
maior deslocamento relativo que se verifica (piso 4) é apenas cerca de 15% do valor limite que
poderia atingir.
Apresenta-se na Tabela 6.4 o alinhamento condicionante para a direção Y.
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Tabela 6.4 – Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo EC8 [2], do alinhamento G

Alinhamento G
𝒅𝒔,𝒚 ∙ 𝒒
𝑯
𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

Piso

𝒅𝒔,𝒙 ∙ 𝒒

R/C

0.0057

0.0207

6.7

1

0.0013

0.0230

5.3

verificação
𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯 𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂

0.0335

0.0023

0.0083

verifica

verifica

0.0265

0.0005

0.0092

verifica

verifica
verifica
verifica

2

0.0066

0.0219

3.2

0.0160

0.0026

0.0088

verifica

3

0.0057

0.0057

2.8

0.0140

0.0023

0.0023

verifica

4
verifica
verifica
0.0006
0.0079
5.5
0.0275
0.0002
0.0032
A direção Y é muito mais deformável que a direção X, como se pode observar pela diferença entre os
deslocamentos relativos na direção Y do alinhamento G e os da direção X do alinhamento B. Isto
deve-se, mais uma vez, à flexibidade dos varandins no piso 3 e 4. A fachada principal, com 50 metros
de comprimento, e com apenas duas paredes perpendiculares a esta (uma em cada ponta da
parede), torna-se bastante esbelta e susceptível a deformar-se para fora do seu plano.
Ainda assim, repare-se pelas tabelas anteriores, os deslocamentos estão dentro dos limites para as
duas direções, pelo que se considera verificada a limitação de danos do EC8 [2].
Como se referiu, os valores dos deslocamentos calculados são muito abaixo do limite máximo
imposto pelo EC8. Consequentemente recorreu-se à norma italiana NTC2018 [32] para comparar os
resultados das duas normas. Esta norma impõe que, para o “Stato Limite di Danno” (estado limite de
dano) das classes de uso I e II, os deslocamentos retirados da análise linear sejam multiplicados pelo
coeficiente de comportamento. Este valor é depois comparado com os limites impostos pela norma,
onde se considera um limite para materiais não estruturais frágeis (equação 6.13) e outro para
materiais estruturais dúcteis (equação 6.14).
𝑞𝑑𝑟 ≤ 0.005ℎ

6.13

𝑞𝑑𝑟 ≤ 0.0075ℎ

6.14

Necessário referir que, para o “Stato Limite di Operatività” da classe de uso III (caso do edifício em
estudo) e IV, “os valores dos deslocamentos relativos anteriores devem ser inferiores a 2/3 dos limites
indicados anteriormente” [32].
Verifica-se de imediato que, enquanto o EC8 introduz um coeficiente de redução que reduz os
deslocamentos, o NTC2018, compara os valores de cálculo dos deslocamentos com um limite
reduzido. Assim, este último, introduz deslocamentos mais elevados para serem verificados sobre um
limite inferior. Tratando-se, neste caso, de elementos não estruturais frágis será utilizada a equação
6.13. Apresenta-se, de seguida os resultados para os mesmos alinhamentos.
Tabela 6.5 – Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo NTC2018 [32], do
alinhamento B

Alinhamento B
𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝒒
𝑯

verificação
𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝒒 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯 𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝒒 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯

Piso

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝒒

R/C

0.0111

0.0116

6.7

0.0223

verifica

verifica

1

0.0022

0.0108

5.3

0.0177

verifica

verifica

2

0.0069

0.0185

3.2

0.0107

verifica

não verifica
verifica
verifica

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯

3

0.0080

0.0054

2.8

0.0093

verifica

4

0.0105

0.0022

5.5

0.0183

verifica
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Tabela 6.6 – Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo NTC2018 [32], do
alinhamento G

Alinhamento G

verificação

Piso

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝒒

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝒒

𝑯

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝒒 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝒒 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑(𝟑)𝑯

R/C

0.0057

0.0207

6.7

0.0223

verifica

verifica
não verifica

1

0.0013

0.0230

5.3

0.0177

verifica

2

0.0066

0.0219

3.2

0.0107

verifica

não verifica

3

0.0057

0.0057

2.8

0.0093

verifica

verifica

4
verifica
verifica
0.0006
0.0079
5.5
0.0183
Como seria de esperar, as imposições mais severas do NTC2018 [32] levam a que os pisos mais
flexiveis não verifiquem os limites. Por exemplo, no 2º piso do alinhamento G, o deslocamento relativo
na direção Y é 2 vezes maior que o limite imposto, quando, para o EC 8 [2], o mesmo 2º piso tinha
um deslocamento relativo 2 vezes menor que o limite.
Assim, para esta norma, os limites não são verificados.
6.3.2
6.3.2.1

Tensões nos Elementos Estruturais

Paredes Resistentes

Após a verificação dos deslocamentos, é agora feita uma avaliação das tensões instaladas nas
fachadas e pilares.
Conforme referido na secção 4.3 do presente trabalho, as caracteristicas mecânicas da alvenaria,
foram retiradas da norma italiana NTC2008 [32]. De forma resumida, apresenta-se na Tabela 6.7 as
cargas para os três modos de rotura a considerar na análise.
Tabela 6.7 – Tensões de rotura para os materias das paredes resistentes

[MPa]

Fc

Ft

𝝉𝟎

T. Maciço

2.3

0.114

0.076

T. Furado

1.8

0.09

0.06

Cantaria

4

0.147

0.098

Considerou-se 𝐹𝑡 = 1,5 × 𝜏0 [2].
Quanto às cargas de rotura consideradas, deve-se referir que se o valor escolhido para o módulo de
elasticidade no capítulo 4.3 foi o intermédio entre o intervalo de valores possíveis, então o valor das
cargas de rotura é também o intermédio do seu intervalo. No caso do material que compõe as
paredes de tijolo furado, uma vez que se escolheu a designação Muratura in mattoni pieni e malta di
calce, e se utilizou o limite inferior do intervalo disponível para o módulo de elasticidade, as cargas de
rotura utilizadas também foram os valores mais baixos do intervalo.
Para a análise das tensões nas paredes serão verificadas tensões verticais onde se vai aferir se as
cargas de rotura à compressão Fc e tracção Ft são ultrapassadas. Para a análise das tensões de
corte será considerado o critério de Mohr-Coulomb (equação 6.15), utilizando assim, a capacidade
que a alvenaria tem de aumentar a sua resistência ao corte mobilizando o atrito gerado pela tensão
de compressão aplicada ao elemento.
𝜏 = 𝜏0 + 𝜎 ∙ 𝑡𝑔𝜙

6.15
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Onde:
𝜏 é a tensão de corte resistente;
𝜏0 é a tensão de corte resistente inicial, sobre uma tensão de compressão nula;
𝜎 é a tensão normal de compressão;
𝜙 é o ângulo de atrito interno.
Para o cálculo das tensões de corte resistente, será considerado que o ângulo de atrito toma o valor
de 0,4 [38]. Para a tensão normal de compressão aplicada no elemento serão consideradas as
compressões resultantes da combinação quase-permanente.
Na análise da combinação sísmica, a acção sismica na estrutura pode, por um lado, aumentar as
compressões, ou por outro, aliviá-las originando tracções. No programa SAP2000 [3], o primeiro caso
é representado como a Envelope Min, onde se representa gráficamente, as compressões máximas
resultantes. O segundo caso é representado como a Envelope Max, onde se representa as tracções
máximas. As tracções são representadas como tensões positivas e as compressões como tensões
negativas.
A análise das tensões instaladas nas paredes será feita através dos alinhamentos mais
condicionantes, prevenindo assim a análise exaustiva de diagramas que em nada adicionam
informação sobre o comportamento estrutural do edíficio.
Chama-se à atenção que, sempre que possível, tentou-se manter a escala de unidades entre
diagramas que representassem o mesmo tipo de tensão para que fosse possível avaliar mais
facilmente a distribuição de tensões entre paredes e, deste modo, saber quais as mais esforçadas.
6.3.2.1.1

Direção X

Estão representadas nas Figura 6.9 e da Figura 6.12 à Figura 6.14 os diagramas de tensões verticais
relativos à combinação quase-permanente e sísmica, assim como as tensões de corte para a
combinação sísmica.

Figura 6.9 – Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPR devido à combinação quase-permanente [kPa]
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Com base no diagrama apresentado é possível ver, como esperado, que as tensões verticais
aumentam de cima para baixo, uma vez que as cargas a que as paredes estão submetidas vão
aumentando. É também visível as tracções que surgem nos lados inferiores dos lintéis que existem
por cima das aberturas, assemelhando-se este comportamento ao de vigas. Poderia-se aferir que, de
acordo com estes resultados, deveriam-se verificar fendilhações nestas zonas no local. No entanto,
com as visitas ao local estas não se verificam. A razão para este fenómeno pode estar relacionada
com os processos construtivos utilizados na altura, nomeadamente a utilização de arcos de tijolo (que
permitem transmitir as cargas por compressão) ou de pedra aparelhada para vencerem os vãos [39].
No caso em estudo, é possível verificar a indicação da utilização destes arcos (Figura 6.10) ou de
vigas metálicas (Figura 6.11) o que, neste último caso, confere ductilidade ao elemento. Assim, estes
“valores (tensões axiais) obtidos nestes locais não devem ser tomados em consideração” [40].

Figura 6.10 – Utilização de arcos de tijolo sobre as

Figura 6.11 – Utilização de vigas de ferro sobre as

aberturas

aberturas

Figura 6.12 – Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPR devido à combinação sísmica (envolvente mínima –
compressões máximas) [kPa]
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Figura 6.13 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPR devido à combinação sísmica (envolvente máxima - tracções
máximas) [kPa]

Figura 6.14 - Diagrama de tensões de corte (𝝈𝟏𝟐 ) da FPR devido à combinação sísmica [kPa]

Na Figura 6.12 estão presentes as compressões máximas devido à combinação sísmica. Toda a
fachada está à compressão, apenas com pequenas zonas com tracções sem relevância para a
rotura. As zonas mais carregadas são a base da fachada onde as compressões chegam, no canto
inferior esquerdo (o mais esforçado), aos 3400 kPa, não ultrapassando a tensão de rotura, uma vez
que esta zona tem cantaria, cuja tensão média é 2500 kPa. Na zona central da fila de aberturas de
cima também é possível verificar uma concentracção de compressões elevada, obtendo-se valores
de cerca 2200 kPa, com picos de 2400 kPa. Estas zonas estão em princípio de rotura, uma vez que o
material é o tijolo maciço. Esta concentracção de tensões está relacionada com a flexibilidade dos
pisos superiores e à diminuição da secção da parede devido às aberturas. Faça-se ainda referência
às concentrações pontuais existentes do lado esquerdo da fachada. Estas devem-se às vigas
metálicas que descarregam as cargas naquele ponto. Devido a um “efeito localizado do modelo
definido no SAP2000 [3]”, considera-se que o elemento que representa a viga (frame) descarrega
num único nó de ligação. Na realidade, pressupõe-se que “tais tensões não serão tão intensas neste
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ponto singular, mas existirá uma distribuição pelas zonas em redor da viga” [24]. De uma forma geral,
a parede não está excessivamente carregada, sendo que as zonas mais críticas estão dentro dos
limites admitidos.
Quanto às tracções máximas, presentes na Figura 6.13, verifica-se que as zonas condicionantes são
simétricas ao que acontece para as compressões máximas. Toda a zona superior, da base e do lado
esquerdo (lado sem apoio) está tracionada, estando em rotura ou em princípios de fendilhação,
sendo que no canto inferior esquerdo chega-se a valores de 1700 kPa, muito acima do valor limite
admissível. No lado esquerdo, junto à ligação com a parede FND, as tracções variam entre os 200 e
500 kPa, estando também esta zona acima da carga de rotura. O mesmo acontece entre as aberturas
da fila de cima, onde as tensões chegam, nas zonas mais críticas, aos 1200 kPa. Do lado direito, por
estar apoiado no hotel, as deformações são menores e por isso esta mantém-se em compressão,
assim como a zona central inferior.
Relativamente às tensões de corte (Figura 6.14), é possível verificar facilmente que as zonas mais
críticas são a ligação com a parede FND (lado esquerdo) e o canto superior direito. Devido à ligação
com a parede perpendicular à fachada principal as tensões de corte atingem valores de 400 kPa. Do
lado direito da parede, devido à súbita diminuição de rigidez relativa ao facto de o edifício do Hotel só
existir até à cota dos 18 metros, as tensões de corte aumentam, variando os valores naquela zona
entre os 300 e 500 kPa. Entre as aberturas da fila de cima, também se observa tensões elevadas,
atingindo-se valores de 500 kPa. Tendo em conta o critério de Mohr-Coulomb (equação 6.15), devese ter em conta o efeito positivo da compressão normal na resistência ao corte. Ora, olhando para os
valores de compressão relativas à combinação quase-permanente, é possível verificar que as
tensões de corte, de um modo geral, excedem a resistência do tijolo maciço.
Apresenta-se da Figura 6.15 à Figura 6.18 os diagramas relativos à fachada posterior (FPO e FC).

Figura 6.15 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPO e FC devido à combinação quase-permanente [kPa]
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Figura 6.16 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPO e FC devido à combinação sísmica (envolvente mínima compressões máximas) [kPa]

Figura 6.17 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPO e FC devido à combinação sísmica (envolvente máxima tracções máximas) [kPa]

Figura 6.18 - Diagrama de tensões de corte (𝝈𝟏𝟐 ) da FPO e FC devido à combinação sísmica [kPa]
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As compressões máximas presentes na Figura 6.16 revelam que não existe nenhuma zona que
esteja especialmente problemática. A zona mais carregada trata-se do canto inferior esquerdo com
2700 kPa, onde por ser cantaria, não ultrapassa o limite. Existem ainda as zonas perto das aberturas
do lado direito onde as vigas ligam à parede, mas como já referido anteriormente, pressupõe-se que
exista uma melhor distribuição de tensões naquela zona.
Olhando para as tracções máximas (Figura 6.17), observam-se valores elevados na base do lado
direito, onde as tensões chegam a valores máximos de 1100 kPa, assim como no canto inferior
esquerdo (1500 kPa). Chama-se à atenção para uma concentracção de tracções ao nível do 1º piso.
Esta concentracção dá-se ao nível do solo, que nas traseiras do edifício tem a altura do R/C. Assim,
quando o solo deixa de oferecer rigidez, as tracções aumentam, chegando a valores máximos de
1000 kPa. No geral, e principalmente entre aberturas, as tracções estão ligeiramente acima do limite
(valores médios entre os 200 e 400 kPa), estando estes elementos na fase inicial da fendilhação.
Quanto às tensões de corte (Figura 6.18) verifica-se que a zona mais esforçada é a zona intermédia
do lado direito da parede. As zonas realçadas têm uma espessura menor que o restante da parede
por serem o lugar da Sala Algarve onde são dispostas estátuas. Devido a esta espessura reduzida, a
tensão de corte aumenta muito, chegando a valores máximos de 1300 kPa. Entre as aberturas da fila
de baixo do lado esquerdo também existe um aumento considerável das tensões atingindo valores
entre 600 e 800 kPa. Em termos gerais, toda a parede está em rotura ao corte, principalmente na
zona superior, onde as compressões normais são menores.
6.3.2.1.2

Direção Y

Apresenta-se da Figura 6.19 à Figura 6.22 os diagramas de tensões relativos às fachadas FND e
FNE.

Figura 6.19 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FND e FNE devido à combinação quase-permanente [kPa]
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Figura 6.20 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FND e FNE devido à combinação sísmica (envolvente mínima compressões máximas) [kPa]

Figura 6.21 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da FPR devido à combinação sísmica (envolvente máxima - tracções
máximas) [kPa]

Figura 6.22 - Diagrama de tensões de corte (𝝈𝟏𝟐 ) da FND e FNE devido à combinação sísmica [kPa]
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Comparando os diagramas das tensões de tracção e compressão máximas (Figura 6.20 e Figura
6.19, respectivamente), verifica-se que, em ambos, as zonas critícas são os cantos das aberturas.
Para as tracções os valores nessas zonas variam entre os 1000 e 1500 kPa, bastante acima do limite
para a rotura à tracção. Ainda no mesmo diagrama, verifica-se que as zonas do lado esquerdo
(ligação à parede FPO) e do lado direito (ligação à parede FPR) estão também elas com valores
elevados (valores máximos nos cantos inferiores de 1000 e 1200 kPa, respectivamente). De resto,
verifica-se valores perto ou um pouco acima do valor limite de rotura à tracção, resultando em
princípios de fendilhação. Nas compressões os valores máximos que se verificam são no canto
inferior direito (3000 kPa), que, por ser em cantaria, não ultrapassa o máximo, e, em alguns cantos de
aberturas, os valores registados ultrapassam ligeiramente os limites, atingindo-se valores de 2600
kPa.
Em relação às tensões de corte (Figura 6.22), facilmente se verifica que as zonas entre aberturas são
as mais condicionantes atingindo valores de 1300 kPa. Mesmo tendo em conta o efeito positivo da
compressão normal, a resistência ao corte é ultrapassada largamente.
Apresenta-se da Figura 6.23 à Figura 6.26 os diagramas de tensões da parede P4.

Figura 6.23 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da P4 devido à combinação quase-permanente [kPa]

Figura 6.24 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da P4 devido à combinação sísmica (envolvente mínima compressões máximas) [kPa]
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Figura 6.25 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ) da P4 devido à combinação sísmica (envolvente máxima tracções máximas) [kPa]

Figura 6.26 - Diagrama de tensões de corte (𝝈𝟏𝟐 ) da P4 devido à combinação sísmica [kPa]

O comportamento das três paredes que ligam perpendicularmente as posteriores (FPO e FC) com a
parede PM são bastante semelhantes, pelo que se preferiu apenas apresentar a P4, que tem os
valores de tensões mais condicionantes.
Olhando para o diagrama das compressões máximas presentes na Figura 6.24, deve-se ter em conta
que a partir do 3º piso inclusive, existe uma alteração de material. As paredes passam a ser
constituídas por tijolo furado. Conforme apresentado na Tabela 6.7, as tensões de rotura alteram-se.
Assim, os cantos da abertura de cima apresentam uma tensão máxima de 2500 kPa. Faz-se ainda
menção às duas linhas com concentrações elevadas de tensões, que o diagrama apresenta: uma
imediatamente acima da abertura da esquerda – que representa a ligação do piso intermédio à
parede; e, a cima desta última, uma outra que representa a ligação da laje de betão armado à parede.
As duas apresentam tensões demasiado elevadas, sendo que, a ligação do piso intermédio atinge
uma tensão máxima de 3200 kPa e a de ligação da laje uma tensão de 2000 kPa. Tendo em conta a
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tensão máxima à compressão do tijolo furado, as três zonas mencionadas excedem os limites
estabelecidos.
Como referido anteriormente, fez-se por ter os diagramas com as mesmas escalas entre tipos de
tensões iguais. No entanto, as tensões de tracção e corte na parede P4 e semelhantes são muito
elevadas pelo que foi necessário aumentar a escala para que fosse possível verificar onde estas se
concentram. Assim, na Figura 6.25, verifica-se, mais uma vez, duas linhas distintas de tensões que
se formam devido ao piso intermédio e laje. Observa-se uma tensão máxima de 2700 kPa para a
primeira e 1900 kPa para a segunda. No geral da parede, apenas à volta das aberturas e onde o
material é tijolo furado (transição entre tijolo maciço e furado dá-se imediatamente a seguir à abertura
da direita) é que existem fendilhações relativas às tensões de tracção, com especial ênfase para as
situações referidas anteriormente.
Relativamente às tensões de corte (Figura 6.26), são mais elevadas entre o piso intermédio e a laje
chegando a tensões de 1900 kPa. No restante da parede as tensões continuam a ser muito elevadas,
verificando-se tensões médias de 1000 kPa, de tal modo que mesmo tendo em conta a compressão
normal a tensão de rotura por corte é ultrapassada largamente.
De um modo geral, são as tensões de tracção e corte que colocam a estrutura em risco,
principalmente em paredes com aberturas, como é o caso da FPR e FN. Na direção X, devido à
flexibilidade dos pisos 3 e 4, a parede FPR sofre grandes tensões de tracção na zona central e de
corte na ligação com as paredes laterais e entre aberturas, colocando em causa a segurança. Na
direção Y, são principalmente as tensões de corte que causam maior preocupação, nomeadamente
na parede FND e FNE onde estas atingem valores superiores às tensões de corte resistentes entre
as aberturas. Na mesma direção, as paredes interiores estão muito esforçadas em relação às
tensões de corte devido, provavelmente, à diferença de rigidez provocada pela utilização de tijolos
furados.
6.3.2.2

Pilares

As paredes representam o grande meio de sustentação às cargas verticais, no entanto, um dos
elementos que suscitou curiosidade na estrutura do edifício foram os pilares de ferro fundido que
sustentam toda a zona central do bloco SP. Através das Tabelas Técnicas, 1942 [21], retiraram-se os
valores considerados para a rotura do ferro fundido, e mantiveram-se os valores da cantaria para os
pilares de alvenaria. Apresenta-se os mesmos na Tabela 6.8.
Tabela 6.8 - Tensões de rotura para os materiais dos pilares

[MPa]

Fc

Ft

Ferro Fundido

784.5

196.1

Deve-se referir que os valores escolhidos para o ferro fundido tiveram em conta os valores do módulo
de elasticidade escolhido anteriormente. Para a carga à compressão escolheu-se um valor perto do
limite superior sugerido pela bibliografia, uma vez que também o módulo de elasticidade está próximo
do

limite

superior

sugerido.

Contudo,

relativamente

à

tracção,

o

valor

escolhido

foi,

conservativamente, abaixo do valor médio sugerido pela bibliografia, uma vez que é o modo de rotura
que apresenta os valores mais baixos e seria, em príncipio, o modo de rotura condicionante.
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Com as tensões de rotura definidas é possível analisar os resultados.
Os alinhamentos apresentados serão os mais condicionantes dentro do conjunto de pilares iguais.
Apresenta-se na Figura 6.27 o alinhamento de pilares de ferro PF-B.

Figura 6.27 – Diagrama da envolvente das tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do alinhamento PF-B, R/C e 1º piso, devido
à combinação sísmica [MPa]

Olhando para os valores presentes verifica-se que os pilares mais afectados pelas tensões são os
centrais, provavelmente pela flexibilidade que os pisos têm nessa zona. Verifica-se também que as
tensões são maiores no topo dos pilares que na sua base, devido à diminuição da secção em altura.
Analisando os pilares do R/C observa-se que os pilares mais carregados têm níveis de tensão
semelhantes, pelo que não existe um pilar que tenha tensões significativamente maiores que outro.
Assim, apresenta-se na Figura 6.28 e Figura 6.29 as tensões axiais de um dos pilares mais
carregados do R/C. [Note-se que nos diagramas de tensão dos pilares a base dos pilares está do
lado esquerdo.]

Figura 6.28 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-B/PF-5, R/C, devido à combinação sísmica
(envolvente máxima - tracções máximas) [MPa]

Figura 6.29 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-B/PF-5, R/C, devido à combinação sísmica
(envolvente mínima - compressões máximas) [MPa]

De acordo com as figuras representadas e as tensões de rotura apresentadas, verifica-se que a
tracção máxima verificada no pilar PF-B/PF-5 representa apenas 9% da capacidade resistente à
tracção do pilar e que a compressão máxima verificada é 12% da capacidade resistente. De um modo
geral, a tracção nos pilares do R/C não constituem um problema, verificando-se que existem pilares
que, relativamente à envolvente máxima, mantêm-se à compressão.
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Relativamente aos pilares do 1º piso, verifica-se, novamente, que as maiores tensões estão
instaladas nos pilares centrais. Neste caso, verifica-se a existência de um pilar que se destaca dos
restantes em termos de tensões – o PF-B/PF-5. Como dito anteriormente, este facto dever-se-á à
maior flexibilidade no centro do edifício. Apresenta-se na Figura 6.30 e Figura 6.31 as tensões
relativas a este pilar.

Figura 6.30 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-B/PF-5, 1º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente máxima - tracções máximas) [MPa]

Figura 6.31 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-B/PF-5, 1º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente mínima - compressões máximas) [MPa]

Analisando as figuras anteriores, observa-se, em comparação com o pilar do R/C analisado, um
aumento substancial da tensão de tracção. Este aumento poderá dever-se à aproximação da zona
mais flexível do edifício. Enquanto o pavimento do 1º piso não se deforma tanto e tem massas
verticais maiores que comprimem mais o pilar do R/C, o pilar do 1º piso está carregado verticalmente
por menos massa e ligado a um pavimento mais deformável. Ainda assim, a tracção máxima
registada é 30% da resistente e a compressão cerca de 13%.
Apresenta-se na Figura 6.32 o alinhamento PF-E.

Figura 6.32 - Diagrama da envolvente das tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do alinhamento PF-E, 2º e 3º pisos, devido
à combinação sísmica [MPa]

Com base na figura anterior, os pilares com maiores tensões continuam a ser os centrais. Porém,
observa-se agora um aumento de tracções no topo do pilar do alinhamento PF-E/PF-1. Este aumento
dever-se-á à componente de torção que o edifício tem daquele lado da estrutura, uma vez que aquele
é o lado que não está ligado a nenhum edifício. Do lado direito (alinhamento PF-E/PF-8), observa-se
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que os dois pilares têm tensões muito baixas. Como se referiu anteriormente, estes pilares são de
madeira e considerados bi-rotulados, pelo que as tensões que obtêm são manifestamente diferentes
dos restantes pilares.
Apresenta-se na Figura 6.33 e Figura 6.34 as tensões do pilar do alinhamento PF-E/PF-4, 2º piso.

Figura 6.33 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-E/PF-4, 2º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente máxima - tracções máximas) [MPa]

Figura 6.34 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-E/PF-4, 2º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente mínima - compressões máximas) [MPa]

As tensões nos pilares do 2º piso têm máximos diferentes ao que se tinha verificado até aqui, nos
pilares do R/C e 1º piso. As tensões máximas são, agora, na base dos pilares devido ao pavimento
do 2º piso. Comparando as tensões intaladas com as resistentes, continua-se a ter valores muito
abaixo das máximas possíveis. Relativamente à tracção, verifica-se cerca 30%, enquanto que para a
compressão tem-se 8,5%.
Apresenta-se na Figura 6.35 e Figura 6.36 as tensões do pilar do 3º piso do mesmo alinhamento.

Figura 6.35 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-E/PF-4, 3º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente máxima - tracções máximas) [MPa]

Figura 6.36 - Diagrama de tensões axiais (𝝈𝟏𝟏 ) do pilar PF-E/PF-4, 3º piso, devido à combinação sísmica
(envolvente mínima - compressões máximas) [MPa]

Nos pilares do último piso verifica-se que as tensões nas extremidades, apesar de maiores no topo
do pilar, são muito parecidas. Devido a este ser o último pilar, as tensões geradas pelo 4º piso, são
apenas distribuídas para o pilar abaixo. Para além disto, soma-se o facto de o diâmetro no topo do
pilar ser, de facto, muito pequeno. Continua-se a verificar, ainda assim, uma fraca utilização da
capacidade máxima resistente, onde a tracção é apenas 14,5% da máxima possível e a compressão
cerca de 5%.
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6.3.2.3

Síntese de Resultados

Como seria de esperar, a flexibilidade dos pisos que permitem maiores deslocamentos para fora dos
planos da parede, leva a que os alinhamentos onde se registaram maiores deformações sejam a
meio das paredes resistentes. A direção Y, a de menor dimensão, é a que apresenta maiores valores.
Ainda assim, as deformações registadas estão dentro dos limites prescritos pelo EC8.
Relativamente às tensões, as mais preocupantes, como seria de esperar, são as de tracção e corte.
De facto, olhando para todos os diagramas apresentados, as paredes da direção Y, principalmente as
interiores, são mais afectadas por tensões de corte. A deformabilidade do bloco SP leva a que estas
tensões se instalem nas paredes da direção Y dos restantes blocos. As da direção X tem maiores
problemas nas tracções, como é exemplo a zona central da FPR. Este comportamento deve-se à
flexibilidade dos varandins e massa neles distribuidas. De um modo geral, as tensões acumulam-se
nos cantos das aberturas e nas ligações com outras paredes por serem pontos onde os efeitos da
torção se fazem sentir mais.
Para além disto, ao contrário do que se poderia esperar, os pilares de ferro fundido são muito pouco
esforçados, não havendo qualquer preocupação relativamente a estes.
6.3.3

Elementos Não Estruturais

A existência de elementos não estruturais no edifício deve ser considerada. Muitos destes elementos
são obras de significativo valor monetário e cultural, pelo que a sua salvaguarda deve ser uma
prioridade nas tomadas de decisão relativas à prevenção sísmica.
Os elementos que se pretendem verificar são os que, a serem afectados pelo sismo, possam pôr em
causa a vida de pessoas presentes na ocasião ou que, o estrago dos próprios elementos seja, por si
só, uma perda cultural. Assim, elementos como as estátuas da entrada da SGL ou da Sala Algarve,
os globos da Sala Índia, as estatuetas e máscaras da Sala Portugal e os pesos manuelinos dos
varandins serão analisados. Para o efeito foram retiradas acelerações absolutas de pontos das salas
onde os elementos estão presentes e analisadas segundo os tipos de movimentos que se pretende
analisar.
Elementos mais esbeltos como estátuas podem, devido às acelerações sísmicas, adquirir velocidade,
balançarem e serem derrubados, podendo deste modo, causar estragos aos próprios elementos.
Para analisar esta situação começou-se por usar um modelo mais simples onde apenas se verificava
se a aceleração imposta destabilizava o corpo. Contudo, esta instabilização não significa que o corpo
seja derrubado, uma vez que este pode apenas balançar. Assim, seguiu-se os estudos realizados por
Ishiyama [41].
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Figura 6.37 - Classificação de movimento de um corpo: a) descanso; b) deslizamento; c) rotação; d)
deslizamento com rotação; e) translação com salto; f) rotação com salto (Adaptado de [41])

De acordo com Ishiyama [41], estão representados na Figura 6.37 os estados em que o corpo em
análise se pode encontrar. Ishiyama estima, através de equações de movimento e testes com séries
de frequências, as equações de aceleração e velocidade necessárias para derrubar o corpo.
Apresenta-se de seguida as equações utilizadas por este autor.
𝑏
𝐵
𝑎0 ≃ 𝑔 = 𝑔
ℎ
𝐻
𝑣𝑜 ≃ 0,4√(

8𝑔𝑟 1 − cos 𝛼
)
∙
3
cos 𝛼

6.16

6.17

Onde a amplitude de aceleração 𝑎0 é o limite inferior da máxima aceleração para derrubar um corpo e
a amplitude de velocidade 𝑣𝑜 é o limite inferior da máxima velocidade para derrubar um corpo. A
constante 𝑔 trata-se da aceleração gravítica com o valor de 9,85 m/s2. Deve-se referir que as
equações apresentadas anteriormente referem-se a corpos rectangulares. Apresenta-se na Figura
6.38 o significado das restantes constantes.

Figura 6.38 - Representação gráfica das constantes (Adaptado de [41])

De acordo com a figura apresentada a constante 𝑟 é a distância entre o canto da base e o centro de
gravidade do corpo, 𝛼 é o ângulo entre a linha vertical do corpo e a linha que une o canto da base e o
centro de gravidade, 𝐻 é altura do corpo e 𝐵 a largura da base.
De modo a que se possam analisar as acelerações e velocidades e concluir se estas excedem o
limite, causando desta forma derrubamento ou apenas destabilização, Ishiyama [41] apresenta
intervalos que estimam a sua probabilidade (Figura 6.39).
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Figura 6.39 - Movimentos de corpos devido a excitações de sismos (Adaptado de [41])

Apresentada esta possibilidade, e como referido anteriormente, faz-se a necessária ressalva: os
elementos estudados não são corpos rectangulares. No entanto, sendo esta uma aproximação
melhor que a possibilidade de apenas verificar a existência de instabilidade, optou-se por utilizar este
método, fazendo as necessárias adaptações à localização do centro de gravidade e geometria do
objecto.
Outra possibilidade de movimento trata-se do deslizamento, onde os corpos podem adquirir
velocidade e ser projectados, causando deste modo danos e perigo para a vida humana. Para que
haja deslizamento será necessário que a força 𝐹 (equação 6.18), provocada pela aceleração do
elemento 𝑎𝐸 , exceda a força de atrito 𝐹𝑎 (equação 6.19), originando-se a equação 6.20.
𝐹 = 𝑀 ∙ 𝑎𝐸

6.18

𝐹𝑎 = (𝑀 ∙ 𝑔) ∙ 𝜇

6.19

𝑎𝐸 > 𝑔 ∙ 𝜇

6.20

Onde
𝑀 é a massa do elemento;
𝜇 é o coeficiente de atrito.
Tendo sido definidas as equações que permitem calcular as acelerações e velocidades limites, de
forma a concluir se existe e que tipos de movimentos se verificam, deve-se ter em conta que, o
movimento a analisar depende do objecto. Por exemplo, as estátuas anteriormente referidas, têm
uma forma mais esbelta, levando a que o seu centro de gravidade tenha uma conta mais elevada.
Por esta razão espera-se que a hipótese de derrubamento seja a mais provável de acontecer. No
exemplo dos pesos manuelinos, uma vez que são mais pequenos e mais compactos, tendo o seu
centro de massa mais próximo do pavimento, a hipótese de apenas deslizarem deverá ser a mais
expectável de acontecer, pelo que será esta que se irá considerar.
6.3.3.1

Varandins do 3º e 4º pisos, pesos manuelinos

No caso dos pesos manuelinos [42], como dito anteriormente, o foco será no seu deslizamento. É
importante referir que o caso dos pesos é apenas um exemplo dos elementos que se podem
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encontrar nos varandins do 3º e 4º piso (Figura 3.17). De facto, existem outros objectos de igual ou
maior importância que se armazenam naquele espaço e que, na eventualidade de um sismo, estão
vulneráveis a serem “expelidos” dos varandins para a rua ou para o pavimento da Sala Portugal. Uma
vez que se está a considerar atrito entre o pavimento (madeira) e o peso (bronze), considerou-se um
coeficiente de atrito com o valor de 0,485 relativo à interação de madeira e ferro [43] (o mais próximo
que se encontrou do bonze). Assim a aceleração limite calculada para que haja deslizamento é de
4,75 m/s2. Apresenta-se na Figura 6.40 e Figura 6.41 as acelerações presentes no 3º e 4º piso,
respectivamente.
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Figura 6.40 - Acelerações presentes nos nós do varandim do 3º piso
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Figura 6.41 - Acelerações presentes nos nós do varandim do 4º piso

Nas figuras acima apresentadas é possível verificar as percentagens de nós dos varandins que têm
determinado intervalo de acelerações. Assim, verifica-se de imediato que as acelerações do varandim
do 4º piso são maiores que as do 3º, sendo que a direção Y tem maiores acelerações nos dois.
Enquanto a menor aceleração do piso abaixo, na direção X, é de 2,96 m/s2, no varandim do 4º piso é
de 4,48 m/s2. Ainda assim cerca de 30% dos nós têm acelerações acima da categoria que tem o
limite de aceleração considerado. Na direção Y, praticamente todos os nós estão acima do limite
considerado. As mesmas conclusões podem ser feitas para o varandim do 4º piso, sublinhando-se
apenas, o aumento geral das acelerações, resultando na ultrapassagem dos limites em praticamente
todos os nós nas duas direções.
Deste modo, os elementos expostos nos dois andares são vulneráveis a grandes acelerações,
podendo resultar na queda dos mesmos.
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6.3.3.2

Globos Coronelli

Na Sala Índia estão expostos dois globos Coronelli (Figura 6.42), cada um com 1,1 metro de
diâmetro, sendo a sua salvaguarda de elevada importância cultural. Será feita uma análise relativa ao
seu derrube e ao deslizamento. Considerando um coeficiente de atrito entre madeiras de 0,4 [43], a
aceleração limite calculada para o deslizamento é de 3,94 m/s2. O globo é de madeira e oco, assim,
considera-se que o CM do elemento aproximar-se-á da sua base (de madeira, mais pesada, com 0,7
metros de lagura). Sem possibilidade de saber com certeza a localização do centro de gravidade,
considerou-se que este estaria a 0,7 metros. Assim, a aceleração limite calculada para o
derrubamento é de 4,9 m/s2 e a velocidade de 0,62 m/s. Apresenta-se na Figura 6.43 as acelerações
dos nós da Sala Índia e na Figura 6.44 as velocidades.

Figura 6.42 - Globos Coronelli, Sala Índia [44]
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Figura 6.43 - Acelerações presentes nos nós da Sala Índia
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Figura 6.44 - Velocidades presentes nos nós da Sala Índia
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Pelos valores apresentados, verifica-se que a Sala Índia tem acelerações e velocidades maiores na
direção Y que na X, mostrando que a primeira direção é mais deformável, estando de acordo com os
resultados da secção 6.3.1 do presente trabalho.
Por observação da figura é perceptível que o movimento do globo por deslize seja bastante provável,
havendo apenas 12,5% das acelerações na direção X inferiores ao valor limite. Olhando para o
derrube e relativamente às acelerações, verifica-se a existência de 62,5% na direção X e de 79,8%
na direção Y a cima do valor limite da aceleração. Relativamente à velocidade, verifica-se que não
existe nenhum nó com velocidade superior a 0,62 m/s. Assim, considera-se que os globos de
coronelli devem-se encontrar na área B da Figura 6.39, ou seja, devem balançar mas sem serem
derrubados, o que em comparação com a análise do deslize é coerente.
6.3.3.3

Estátuas da Sala Algarve

Na periferia da Sala Algarve estão expostas estátuas de pedra com cerca de 2,7 metros de altura,
colocadas em bases de madeira. Não estando fixas ao chão ou parede, encontram-se vulneráveis ao
derrube. Para que a análise fosse mais próxima possível deste caso, os nós verificados são os que
estão próximos das paredes. Tendo a base da estátua uma lagura de 0,8 m, calculou-se a aceleração
limite para o derrubamento: 2,92 m/s2. A velocidade calculada resultou no valor de 0,29 m/s. Assim
apresenta-se na Figura 6.45 as acelerações e na Figura 6.46 as velocidades dos nós da Sala Algarve
para a direção X e Y.
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Figura 6.45 - Acelerações presentes nos nós da periferia da Sala Algarve
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Figura 6.46 - Velocidades presentes nos nós da periferia da Sala Algarve
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As acelerações da figura apresentada mostram que, na direção X, estas estão muito mais espalhadas
pelos níveis do que as da direção Y. Esta dispersão ocorre devido a singularidades no pavimento do
modelo, uma vez que o número de nós onde acontecem é reduzido. Assim, os valores mais altos de
aceleração na direção X não aparentam corresponder à realidade. Os valores das acelerações estão
todos acima do limite estabelecido anteriormente, tanto na direção X como na direção Y. Olhando
agora para as velocidades, já se observam valores abaixo do limite. Na direção X apenas 11,66% dos
nós se aproximam da velocidade limite sem, contudo, a ultrapassar. Enquanto que para a direção Y,
cerca de 52,8% dos nós a ultrapassa, com alguns destes nós a obterem velocidades bastante mais
elevadas.
Com base nos resultados apresentados, as estátuas da Sala Algarve, em termos da localização na
Figura 6.39, deverão estar na zona C, com balanço e com provável derrubamento, pelo que medidas
devem ser tomadas para prevenir esta situação.
6.3.3.4

Sala Portugal

É na Sala Portugal que está exposto a maior parte do espólio de grande valor cultural, pelo que
também será feita uma análise às acelerações desta zona do edifício. Os objectos mais importantes
tratam-se das máscaras e estatuetas africanas expostas no lado norte e sul da sala, mas também é
possível que a zona central seja utilizada para expor peças, pelo que se fará uma análise relativa a
toda a sala. Dado que os elementos expostos variam em tamanho será feita uma análise apenas às
acelerações existentes. Apresenta-se na Figura 6.47 as acelerações dos nós da Sala Portugal.
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Figura 6.47 - Acelerações presentes nos nós da Sala Portugal

Por observação da figura acima apresentada, distingue-se a concentracção de acelerações da
direção Y nos níveis acima. Como visto nos capítulos anteriores, é de facto nesta direção que o
edifício se torna mais flexível, fazendo sentido que as acelerações sejam maiores. Enquanto que na
direção X as acelerações concentram-se entre os 3 e 5,99 m/s2 (cerca de 78%), na direção Y estas
concentram-se entre os 5 e 7,99 m/s2 (cerca de 81%). Com este tipo de acelerações é bastante
provável que as peças expostas na sala possam sofrer algum tipo de efeito. Podendo ser, por
exemplo, derrubadas dentro dos expositores ou baterem nos vidros do mesmo e cair no pavimento. É
por isso necessário tomar medidas para que estas situações não ocorram.
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7 Reforço Sísmico
Os graves problemas estruturais da SGL podem ser resumidos na flexibilidade dos varandins do 3º e
4º pisos, assim como nas massas aí distribuídas. No exercício deste capítulo serão examinadas
algumas propostas de reforço. De entre elas, uma que actua na rigidez dos pisos onde se tentará
torná-los menos flexíveis, tanto nos varandins como nas zonas onde apenas há madeiras a
preencher os vãos. Numa segunda fase, actuar-se-á directamente no maior problema mencionado.
Estuda-se nesta fase a possibilidade de restringir directamente a flexibilidade dos varandins.

7.1 Elementos Estruturais
7.1.1

Reforço dos pisos e vigas de cobertura

A primeira fase de reforço passa por tornar os pavimentos, principalmente os varandins, mais rígidos
no seu plano. Como se sabe, a utilização de madeiras impede que as forças de inércia sejam
transmitidas aos elementos verticais resistentes. Para que se possa aumentar esta rigidez, estuda-se
nesta fase, a utilização de vigas de contorno em betão armado e a utilização de pares de cantoneiras
de abas iguais nas vigas de madeira.
Como se percebe pelo comportamento do edifício, é o bloco SP que, pela sua flexibilidade, se
deforma mais, ao contrário do restante edifício, onde devido às lajes no topo, as forças são
transmitidas aos elementos verticais resistentes. Desta maneira, tentou-se que as vigas de contorno
ligassem os dois blocos com comportamentos distintos, pelo que se estudou a utilização de duas
vigas colocadas apenas no bloco SP (no topo e no 3º piso) e outras duas, que contornam todo o
edifício (2º e 4º piso). A viga colocada no 3º piso não pode contornar todo o edifício devido às
aberturas existentes nos blocos SI à mesma cota. A viga no topo do bloco SP tem uma secção de
0,6x0,3 (bxh) metros e as restantes de 0,5x0,25 (bxh) metros.
A utilização de cantoneiras no lado inferior das vigas de madeira
pressupõe o aumento de rigidez de distorção das mesmas. No
trabalho de Neves [39], pressupõe-se a utilização de cantoneiras
em diagonais sugerindo-se a ligação aos elementos de madeira
da Figura 7.1. No entanto, no presente trabalho, sugere-se a
utilização das cantoneiras como elementos paralelos às vigas de
madeira utilizando a mesma ligação. O reforço por via de
diagonais seria difícil de concretizar devido à inexistência de
pavimento que os varandins introduzem. Assim, aplicaram-se

Figura 7.1 - Ligação das
cantoneiras de reforço às vigas
de madeira do pavimento [39]

pares de cantoneiras de abas iguais com as dimensões
L100x100x10 em todas as zonas que justificam a sua utilização, nomeadamente, onde no capítulo
5.2 foi necessário restringir os movimentos.
Apresenta-se na Tabela 7.1 as modificações nos modos devido às alterações já mencionadas.
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Tabela 7.1 - Frequências dos modos de vibração com o factor de participação de massa acumulado do
modelo com a primeira fase de reforço

Período

Freq

s

Hz

Direção X

Direção Y

Rotação Z

∑ UX

∑ UY

∑ RZ

1

0.37

2.70

0.03

61.01

0.65

0.03

61.01

0.65

2

0.29

3.41

5.90

0.45

37.17

5.92

61.46

37.82

3

0.24

4.19

55.15

0.15

9.27

61.07

61.61

47.09

4

0.21

4.87

0.63

3.77

0.61

61.70

65.38

47.70

5

0.20

4.97

2.63

0.90

18.34

64.33

66.28

66.04

0.04

23.42

0.0028

0.0021

0.0000

90.18

91.33

89.47

Modo

Participação de massa [%]

Valor acumulado [%]

…
400

A verificação dos limites impostos pelo EC8 [2] podem ser consultados nas tabelas que se seguem.
Apresenta-se os mesmos alinhamentos do capítulo 6.
Tabela 7.2 - Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo EC8 [2], do alinhamento B

Piso

𝒅𝒔,𝒙 ∙ 𝒒

Alinhamento B
𝒅𝒔,𝒚 ∙ 𝒒
𝑯
𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

R/C

0.0102

0.0124

6.7

0.0335

0.0041

0.0050

verifica

verifica

1

0.0010

0.0126

5.3

0.0265

0.0004

0.0051

verifica

verifica

2

0.0041

0.0162

3.2

0.016

0.0016

0.0065

verifica

verifica

3

0.0053

0.0060

2.8

0.014

0.0021

0.0024

verifica

verifica

4

0.0076

0.0031

5.5

0.0275

0.0030

0.0013

verifica

verifica

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂

verificação
𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯 𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

Tabela 7.3 - Verificação dos deslocamentos entre pisos, em metros, segundo EC8 [2], do alinhamento G

Piso

𝒅𝒔,𝒙 ∙ 𝒒

Alinhamento G
𝒅𝒔,𝒚 ∙ 𝒒
𝑯
𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

R/C

0.0048

0.0186

6.7

0.0335

verificação
𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯 𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂 ≤ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝑯

𝒅𝒓,𝒙 ∙ 𝝂

𝒅𝒓,𝒚 ∙ 𝝂

0.0019

0.0074

verifica

verifica
verifica

1

0.0009

0.0193

5.3

0.0265

0.0004

0.0077

verifica

2

0.0041

0.0219

3.2

0.0160

0.0017

0.0088

verifica

verifica

3

0.0044

0.0151

2.8

0.0140

0.0017

0.0060

verifica

verifica

4

0.0010

0.0075

5.5

0.0275

0.0004

0.0030

verifica

verifica

Analisando as tabelas anteriores, é possível constatar que o modelo reforçado verifica os limites. No
entanto, observa-se também um ligeiro aumento dos deslocamentos no alinhamento G.
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Figura 7.2 - Comparação dos deslocamentos do alinhamento G entre o modelo normal e o reforçado
[metros]
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Apresenta-se uma comparação dos deslocamentos desse alinhamento para o modelo normal e o
reforçado (Figura 7.2). Verifica-se, de facto, um aumento dos deslocamentos no 4º piso, embora a
viga de contorno que se localiza no topo do bloco SP equilibre este aumento. Este incremento poderá
estar relacionado com o aumento de massa naquela localização provocada pela viga. A flexibilidade
do 4º piso faz com que qualquer incremento de massa nessa zona aumente a amplitude da sua
vibração.
Tendo sido feita a verificação aos deslocamentos, passa-se agora à análise das tensões instaladas
nas paredes. Refere-se que apenas se apresentarão os diagramas mais importantes e que
suscitaram maiores problemas na análise desenvolvida no capítulo 6.
Os resultados obtidos mostram uma pequena melhoria no comportamento geral da estrutura. As
tracções e tensões de corte anteriormente observadas tendem a diminuir. De facto, a utilização das
vigas de contorno, principalmente as que ligam os dois blocos, tendem a compatibilizar os
deslocamentos entre os dois blocos. O bloco SP, que previamente se deformava livremente, agora
tende a ser travado pelos restantes blocos.
Refira-se ainda que as escalas das tensões apresentadas são as mesmas que as do capítulo anterior
de modo a que se possa verificar mais facilmente as melhorias.

Figura 7.3 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ), relativo à primeira fase de reforço, da FPR devido à
combinação sísmica (envolvente máxima - tracções máximas) [kPa]

Figura 7.4 - Diagrama de tensões corte (𝝈𝟏𝟐 ), relativo à primeira fase de reforço, da FPR devido à
combinação sísmica [kPa]
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Comparando os resultados da análise do capítulo 6 com a do reforço, as diferenças na parede FPR
não são óbvias. A redução nas tracções (Figura 7.3) entre aberturas da fila de cima foi reduzida,
nomeadamente nas zonas do lado direito e esquerdo. Entre as aberturas da zona central, as tensões
não sofrem alterações significativas. Relativamente às tensões de corte (Figura 7.4), são visíveis as
melhorias, nomeadamente no lado direito, onde as tensões originadas pela falta do apoio
proporcionado pelo hotel originam valores mais baixos, assim como nas zonas entre as aberturas da
fila superior e fila inferior. De um modo geral as alterações nas tensões de corte são positivas.
Relativamente às paredes com a mesma direção que a FPR, os mesmos tipos de melhorias são
verificadas: as tracções melhoram um pouco e as tensões de corte melhoram mais do lado direito das
paredes devido ao efeito já mencionado.
Conforme mencionado no capítulo anterior, o comportamento e resultados das paredes interiores
transversais ao edifício são parecidos, pelo que apenas se apresenta uma delas.

Figura 7.5 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ), relativo à primeira fase de reforço, da P4 devido à
combinação sísmica (envolvente minima - compressões máximas) [kPa]

Figura 7.6 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ), relativo à primeira fase de reforço, da P4 devido à
combinação sísmica (envolvente máxima - tracções máximas) [kPa]
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Figura 7.7 - Diagrama de tensões corte (𝝈𝟏𝟐 ), relativo à primeira fase de reforço, da P4 devido à
combinação sísmica [kPa]

As paredes da direção Y são as que beneficiam mais com o reforço. As melhorias são mais evidentes
nas paredes interiores, nomeadamente na parede P4. Verifica-se uma redistribuição de tensões
devido ao reforço, principalmente na parede P4. As restantes melhoram pouco ou mantêm-se. É na
análise às tensões de corte onde as melhorias são mais evidentes em todas as paredes desta
direção.
Comparando os resultados da primeira análise à parede P4 com as do reforço, o melhoramento neste
elemento é evidente. Onde anteriormente havia zonas muito carregadas, há agora uma diminuição
dessas áreas. Começando pelas compressões (Figura 7.5), observa-se uma diminuição geral dos
níveis de compressão. A zona de ligação do piso intermédio, antes com valor máximo de 3200 kPa,
regista agora um máximo de 1900 kPa. A mesma situação se verifica na ligação da laje, antes com
2000 kPa, apresenta agora um máximo de 1200 kPa.
Relativamente às tracções (Figura 7.6), a mesma melhoria é verificada. O piso intermédio, antes com
2700 kPa, regista agora 1400 kPa. E a ligação da laje, antes com 1900 kPa, apresenta agora um
máximo de 1100 kPa. O resto da parede, antes em baixa compressão, aumenta um pouco os seus
níveis, sem nunca se tornarem relevantes.
Por fim, o mesmo acontece nas tensões de corte (Figura 7.7). Em toda a parede se verifica a
diminuição dos valores de tensão de corte (para valores médios de 800 kPa), com maior ênfase para
a zona entre a ligação do piso intermédio e da laje, onde se observa o valor máximo de 1500 kPa.
7.1.2

Imobilização da fachada

A solução de reforço anteriormente exposta incide sobre a rigidificação no plano dos pavimentos,
tornando-os menos flexíveis. Como já mencionado, os varandins do 3º e 4º pisos imprimem uma
grande flexibilidade na estrutura, principalmente a meio vão dos mesmos. A solução de reforço
apresentada de seguida actua directamente nessa flexibilidade, a fim de imobilizar os movimentos
horizontais dos varandins. Propõe-se nesta segunda fase de reforço, a restrição dos movimentos na
direção Y dos varandins através de arcos compostos por pares de cantoneiras em aço.
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Do lado contrário da rua ao edifício da SGL existe um edifício com aproximadamente a mesma altura.
A solução passa por ligar a fachada principal da SGL à fachada desse edifício através de 4 arcos de
aço. Cada um destes arcos estará apoiado nas 4 zonas entre as aberturas da fila de cima da fachada
(Figura 7.8 e Figura 7.9).

Figura 7.8 - Vista geral da posição dos arcos na

Figura 7.9 – Aspecto geral de um dos arcos

fachada principal

utilizados no reforço

Os arcos serão de cantoneiras de aço A275. As cantoneiras das extremidades serão L100x100x10 e
as interiores L50x50x5. Na modelação criou-se uma parede de shells que representa o edifício em
frente à SGL. A cada 4 metros de altura colocaram-se molas com a mesma rigidez base (com
diferente área de influência) das utilizadas na calibração do capítulo 5.
Desta forma espera-se que as deformações diminuam e, por conseguinte que as tensões também
diminuam.
Apresenta-se de seguida as frequências relativas a esta modelo.
Tabela 7.4 - Frequências dos modos de vibração com o factor de participação de massa acumulado do
modelo com a segunda fase de reforço

Modo

Período

Freq

Participação de massa [%]

Valor acumulado [%]

s

Hz

Direção X

Direção Y

Rotação Z

∑ UX

∑ UY

∑ RZ

1

0.34

2.92

0.01

61.92

1.21

0.01

61.92

1.21

2

0.30

3.39

5.87

1.06

32.58

5.89

62.98

33.79

3

0.24

4.13

53.00

0.18

8.74

58.88

63.15

42.53

4

0.23

4.36

1.12

0.00

6.22

60.00

63.15

48.75

5

0.21

4.72

1.51

0.01

1.35

61.51

63.16

50.10

0.04

22.76

0.0160

0.0050

0.0170

89.39

87.90

88.64

…
400

As deformações originadas por este modelo são inferiores aos limites impostos pelo EC8 pelo que se
escusará a fazer tal análise. No entanto, apresenta-se o desenvolvimento dos deslocamentos na
fachada do alinhamento G para que se observe a sua progressão.
É visível pela Figura 7.10 a diferença que este tipo de reforço aplica às deformações da estrutura,
principalmente no alinhamento G, onde o recuo do 3º e 4º piso provocado pelos arcos é evidente. As
deformações do alinhamento B são praticamente iguais ao que se observou na primeira fase.
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0

Figura 7.10 - Comparação dos deslocamentos do alinhamento G entre o modelo normal e as duas
soluções de reforço sugeridas [metros]

Relativamente às tensões resultantes deste reforço, apresentam-se nas figuras que se seguem os
diagramas relativos às mesmas paredes analisadas na primeira fase de reforço.

Figura 7.11 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ), relativo à segunda fase de reforço, da FPR devido à
combinação sísmica (envolvente máxima - tracções máximas) [kPa]

Figura 7.12 - Diagrama de tensões corte (𝝈𝟏𝟐 ), relativo à segunda fase de reforço, da FPR devido à
combinação sísmica [kPa]

Com esta segunda fase de reforço observa-se nas paredes da direção X, por serem muito longas
(FPO, FC, PM e FPR), uma melhoria das tracções. Esta melhoria manifesta-se através da diminuição
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das tracções, principalmente em paredes com faixas largas de alvenaria contínuas em altura. Onde
na primeira fase de reforço ainda havia alguns sinais de tracções, agora verifica-se que essas faixas
passaram a ter compressões baixas. Quanto às tensões de corte, não é tão visível a melhoria embora
se verifiquem no lado direito das paredes, mais uma vez, devido ao efeito mencionado na primeira
fase de reforço.
Quanto à parede FPR em específico, observa-se um deslocamento das tracções (Figura 7.11). Desde
as secções entre as aberturas da fila de cima para o topo do edíficio, nomeadamente para as zonas
de ligação dos arcos com a parede. Este deslocamento para zonas onde não existam aberturas pode
levar a que, eventualmente, as tracções se possam distribuir melhor pela parede. No entanto, no topo
da parede existe um aumento ligeiro dos valores.
As tensões de corte (Figura 7.12) no topo da parede também tendem a aumentar ligeiramente. Por
outro lado, nas filas inferiores de aberturas os valores diminuem, principalmente nos cantos das
aberturas. O que se verifica no geral é uma redistribuição destas tensões: existe zonas onde
aumentam e outras onde diminuem.
Apresentam-se nas figuras seguintes os resultados obtidos na parede P4 para a segunda fase de
reforço.

Figura 7.13 - Diagrama de tensões verticais (𝝈𝟐𝟐 ), relativo à segunda fase de reforço, da P4 devido à
combinação sísmica (envolvente máxima - tracções máximas) [kPa]

Figura 7.14 - Diagrama de tensões corte (𝝈𝟏𝟐 ), relativo à segunda fase de reforço, da P4 devido à
combinação sísmica [kPa]

76

De um modo geral, as paredes na direção Y beneficiam com este reforço. De facto, as tracções
diminuem, chegando em zonas com faixas largas de alvenaria a ficarem com compressões baixas. O
melhor comportamento é mais perceptível através dos valores das tensões de corte. É em relação a
esta tensão que os valores melhoram mais em todas as paredes desta direção.
Relativamente às tracções na parede P4, as melhorias dão-se mais na zona inferior da parede, onde
zonas que estavam entre a tracção e a compressão se encontram agora completamente à
compressão. De facto, verifica-se que a “mancha” de compressões aumentou de um caso para o
outro.
Quanto às tensões verifica-se um melhoramento significativo entre a zona de ligação com o piso
intermédio e a laje da cobertura: onde antes se verificavam valores de 1500 kPa, agora tem-se o
valor máximo de 1000 kPa.

7.2 Elementos Não Estruturais
No capítulo 6 foi possível fazer uma análise sobre a vulnerabilidade das peças existentes na SGL.
Tendo em conta esses resultados, algumas providências devem ser tomadas para prevenir o estrago
nesse património.
Como visto nesse capítulo, o exemplo dos pesos manuelinos mostra que, elementos pesados que
não estão devidamente solidarizados com os varandins, encontram-se vulneráveis a possíveis
quedas dos varandins para a Sala Portugal, onde estão mais peças de valor cultural e pessoas.
Podem, igualmente, cair para a rua onde circulam pessoas. Assim, não podendo esses elementos
serem seguros às paredes o mais aconselhável será retirá-los e armazená-los noutra localização do
edifício. Deste modo garante-se a sua salvaguarda e diminui-se a massa distribuída nos varandins.
Na Sala Índia, os globos Coronelli encontram-se propícios ao escorregamento. Para evitar esta
situação sugere-se a utilização de métodos não intrusivos, devido ao valor da peça. Para fixar o globo
ao chão poderia ser utilizado um elemento estático na base do globo, como o exemplo da Figura
7.15. Com a base segura, a zona de transição da base para o globo torna-se frágil (por ser muito
fina). Por essa razão, poderia ser utilizado um elemento de contorno como o da Figura 7.16 para ligar
a base ao globo e fortalecer, deste modo, a ligação entre os dois.

Figura 7.15 - Exemplo da utilização de um elemento

Figura 7.16 - Exemplo da utilização de um

estático na base e no topo de um vaso [45]

elemento de contorno. Adaptado de [45]
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Relativamente às estátuas da Sala Algarve, assim como as da entrada da SGL, sujeitas a serem
derrubadas, poderiam ser aparafusadas às bases onde estão expostas. As suas bases, de madeira,
poderiam ser fortalecidas ou modernizadas para um material mais resistente.
As peças expostas na Sala Portugal deverão ser revistas caso a caso. Contudo, a utilização de
elementos de contorno como os da Figura 7.16 poderá ser uma solução viável para muitos desses
elementos.
De um modo geral, os elementos devem ser fixados ao pavimento ou às paredes, se possível.
Poderão ser fixos através de parafusos como sugerido para as estátuas, ou de elementos como os
das figuras atrás apresentadas. O importante é que, na eventualidade de um sismo, os elementos
não estejam vulneráveis aos movimentos horizontais.
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8 Considerações Finais
O edifício da SGL é um exemplar único da época do ferro. É um local por onde passam muitas
manifestações culturais e onde se concentra uma grande quantidade de peças com grande
importância para a história de Portugal.
A “reconstrução” da estrutura complexa que mistura grandes paredes de alvenaria de pedra e tijolo
com uma estrutura metálica só foi possível através de projectos e desenhos de 1890 do AML [16] e
após diversas inpecções ao local. Os verdadeiros elementos estruturais do edifício são fundamentais
para a obtenção de uma resposta do edifício o mais de acordo com a realidade possível. Refere-se
por isso, que a “reconstrução” levada a cabo teve por base algumas considerações por não existirem
todos os elementos do projecto da altura da construção. Um exemplo disto é a espessura dos pilares.
Foi necessário chegar à espessura por outros meios, considerando, ao longo do processo, que a
espessura real poderia ser diferente. No entanto foi a forma mais lógica de alcançar um valor viável.
As características mecânicas tomadas da bibliografia podem não representar a realidade. De facto,
apenas com ensaios in situ seria possível obter os verdadeiros valores. Assim o modelo matemático
do edifício foi construído com base nos elementos desenhados do AML e do testemunho dos
funcionários da SGL.
Posteriormente, na calibração do modelo foi necessário, de forma iterativa, considerar os elementos
que rodeiam o edifício da SGL, nomeadamente o hotel existente do lado sul. O Coliseu dos Recreios,
apoiado no edifício da SGL do lado este, não foi considerado. É evidente que este interfere no
comportamento do edifíco real. Contudo, foi possível fazer corresponder as vibrações do modelo com
as vibrações retiradas do ensaio dinâmico in situ, pelo que as incertezas inerentes contidas no
modelo permitiram este desfecho.
Foi feita uma análise linear por espectro de resposta, com base nos procedimentos do EC8 [2]. Os
principais resultados mostram que, como seria de esperar, as tensões de corte e tracção são o
grande problema das paredes de alvenaria, sendo que as paredes da direção Y são mais afectadas
pelas tensões de corte e as paredes da direcção X pelas tracções. Ao contrário do que se esperava,
as tensões registadas nos pilares cumprem, folgadamente, os critérios de rotura impostos. Um dos
grandes problemas, que advém da disposição arquitectónica do edifício, está relacionado com a
flexibilidade dos varandins do 3º e 4º pisos, provocada pelo grande pé direito que estes introduzem
na Sala Portugal. De facto, esta flexibilidade esforça tanto as paredes resistentes do bloco SP como
as dos restantes blocos. As grandes aberturas das fachadas, principalmente da fachada principal,
constituem outro problema para o desempenho do edifício à acção sísmica. A área que estas
disponibilizam para resistir a acções horizontais é manifestamente reduzida.
Outro problema que se pode apontar está relacionado com as massas presentes nos pavimentos. As
elevadas massas armazenadas em todo edifício, principalmente as de pisos mais elevados,
desestabilizam o edifício, tornando-o mais vulnerável às acções sísmicas. A mudança destas massas
para pisos de cotas mais baixas beneficiaria o comportamento da estrutura.
É importante referir que na secção 5.2 do presente trabalho, se restringiu modos locais para que
fosse possível analisar os modos principais. Alguns destes locais foram referidos na análise, outros
não, nomeadamente: a caixa de escadas, os corredores e salas do lado sul, a Sala Algarve e os
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Gabinetes. Isto pressupõe que os modos restringidos são, também eles, muito flexíveis, pelo que, na
possibilidade do edifício ser reforçado, estes modos devem ser reforçados.
Relativamente aos elementos não estruturais, foi possível verificar a vulnerabilidade a que estes
estão expostos. Elementos como as estátuas, os globos Coronelli e os pesos manuelinos encontramse susceptíveis de se moverem ou serem derrubados. Quanto às acelerações verificadas nesta
análise, deve referir-se que a disparidade nos níveis de aceleração poderá estar mais relacionada
com as aproximações numéricas do modelo do que com a realidade.
Com os problemas do comportamento da estrutura identificados foram analisadas algumas soluções
de reforço estrutural. As sugestões de reforço estrutural indicadas melhoram significativamente o
comportamento da estrutura; isto porque a rigidez ao nível do plano dos pisos aumenta, os blocos
tornam-se mais rígidos estando melhor solidarizados e a deformação para fora do plano da fachada
principal é restringida. A aplicação destas propostas de reforço deve ser pensada como um
compromisso entre a necessidade de melhorar o comportamento estrutural do edifício da SGL e
alterar o conceito visual da fachada e da rua. Contudo, este é apenas um estudo da aplicação de um
elemento que liga as duas fachadas da rua e não da forma e aspecto que esta deva ter. As melhorias
foram sobretudo verificadas nas paredes interiores e em relação às tensões de corte.
Soluções para os elementos não estruturais também foram propostas. Salienta-se a sugestão de
utilizar elementos estáticos para solidarizar as peças com o pavimento e/ou paredes. Esta é uma
medida de baixo custo que pode salvaguardar objectos e peças de valor cultural e monetário muito
elevado.
O EC8 preconiza uma acção sísmica muito elevada para edifícios já existentes. De facto, “os
regulamentos preparados para o projecto de estruturas modernas são frequentemente aplicados de
forma inapropriada a estruturas históricas. Por exemplo, o cumprimento dos regulamentos sísmicos e
geotécnicos pode conduzir a medidas drásticas e frequentemente desnecessárias” [46]. No âmbito
deste trabalho foi considerada 100% da acção sísmica em cada direção. Seria de repensar a
exigência a que se estão a submeter edifícios já existentes, como o da SGL, para que seja
sustentável e atractivo o seu reforço estrutural e reabilitação.
Desenvolvimentos Futuros:
O estudo do edifício da SGL poderia ter sido ainda mais detalhado, com mais soluções e análises
comparativas. No entanto, é difícil compilar tantas possibilidades num único documento.
Sugere-se como uma opção futura o estudo da acção sísmica máxima que se poderia aplicar ao
modelo matemático para que, sem reforço estrutural, este cumprisse os critérios estabelecidos.
Uma análise não linear no edifício seria uma forma de compreender com maior grau de rigor o
desempenho da estrutura. A mesma análise para uma solução de reforço mais estudada e
equilibrada seria, igualmente, uma boa hipótese que contribuiria para uma possível reabilitação do
edifício.
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Anexo A
Conjunto de Desenhos de 1891 do Arquivo Municipal de Lisboa [16]

Anexo A 1 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 2

Anexo A 2 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 3

Anexo A 3 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 4
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Anexo A 4 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 5

Anexo A 5 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 6

Anexo A 6 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 13
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Anexo A 7 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 14

Anexo A 8 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 15

Anexo A 9 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 16
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Anexo A 10 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 17

Anexo A 11 - Obra 11299 - Proc 4182-DAG-PG-1891 - Folha 18

Anexo A 12 - Obra 11299 - Proc 8557-DAG-PG-1891 - Folha 2
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Anexo B
Conjunto de desenhos de 1963 do Arquivo Municipal de Lisboa [16]

Anexo B 1 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 11

Anexo B 2 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 12

Anexo B 3 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 13
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Anexo B 4 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 14

Anexo B 5 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 15

Anexo B 6 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 16
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Anexo B 7 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 17

Anexo B 8 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 19

Anexo B 9 - Obra 11299 - Proc 52292-DAG-PG-1963 - Folha 20
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Anexo C
Plantas elaboradas pela Direção de Infraestruturas do Exército [13]

Anexo C 1 - Planta do R/C e Piso intermédio no clube da SGL

Anexo C 2 - Planta do 1º piso da SGL

Anexo C 3 - Planto do 2º piso
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Anexo C 4 - Planta do 3º piso

Anexo C 5 - Planta do 4º piso
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