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Abstract 

 

The present dissertation is based on the seismic study of a typology of buildings often found in the center 

of Lisbon, called "Gaioleiros". 

The structural vulnerabilities revealed at a seismic level are typical features of this type of buildings. They 

are proven to be one of its main shortcomings compromising structural safety. Current regulations ask 

for demanding and sometimes complex analyses in order to check its safety. Often this type of 

procedures focuses on the use of nonlinear analyses which require advanced technical knowledge and 

lengthy analyses. However, a linear analysis of response spectrum will be applied considering some 

concepts induced by the Italian regulation NTC 2008 with an affectation of the coefficient of behavior to 

consider the nonlinearity. 

The main goal of this dissertation is to establish a simplified seismic safety analysis procedure for existing 

buildings. To achieve this, a study of a “Gaveto” building will be carried out. This building is comprised 

mainly of stone masonry and brick interconnected by structurally intervened floors. Furthermore, it 

intends to study the influence of the reduction of seismic action proposed by the Italian regulation, with 

the aim of calling into question equal seismic security requirements for new and existing buildings. In 

order to complete the study, one needs to know more about the vibration modes of the building, further 

looking into different floor designs in the numerical model. 

The results showed that despite the improvement of structural performance at the seismic level of the 

building due to the rigid diaphragm behavior of the pavement, it does not check the safety. The 

reinforcement of the walls should be a priority. 
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Resumo 

 

A presente dissertação assenta no estudo sísmico de uma tipologia de edifícios frequentemente 

encontrada no centro de Lisboa, denominados por “Gaioleiros”.  

As vulnerabilidades estruturais a nível sísmico, características deste tipo de edifícios, revelam-se uma 

das principais deficiências que comprometem a segurança da estrutura. Para isso, os regulamentos 

atuais sugerem análises exigentes e, por vezes, complexas, de modo a verificar a segurança. 

Frequentemente, este tipo de análise concentra-se na utilização de análises não lineares, implicando 

um conhecimento técnico avançado e análises morosas. Contudo, utilizando alguns conceitos induzidos 

pelo regulamento italiano NTC 2008, será aplicado uma análise linear por espetro de resposta com 

afetação do coeficiente de comportamento para considerar a não linearidade.  

O objetivo principal deste trabalho centra-se em definir uma metodologia simplificada de análise de 

segurança sísmica para edifícios existentes. Para isso, esta será explorada num caso de estudo, 

constituído maioritariamente por alvenaria de pedra e tijolo interligados por pavimentos estruturalmente 

intervencionados. Além disso, pretende-se estudar a influência da redução da ação sísmica proposta 

pelo regulamento italiano, com o intuito de questionar a exigência do mesmo nível de segurança sísmica 

de uma nova edificação perante uma existente. De modo a completar o estudo, pretende-se estudar os 

modos de vibração do edifício, com a exploração de diferentes conceções de pavimentos no modelo 

numérico. 

Os resultados obtidos mostraram que, apesar da melhoria do desempenho estrutural a nível sísmico do 

edifício devido ao comportamento de diafragma rígido do pavimento, não se verifica a segurança. O 

reforço das paredes deverá ser prioritário. 

 

 

 

 

 

 

  Palavras chave: “Gaioleiro”; Estudo sísmico; Análise linear; Alvenaria estrutural, Vulnerabilidade 

sísmica 

  



viii 

 

  



ix 

 

 

Agradecimentos 

 

Ao meu orientador, Professor António Sousa Gago, pela sua dedicação e ensinamento. 

À minha família, pelo forte apoio e paciência que tiveram em todo o meu percurso académico. 

À Adriana Monteiro, pelo apoio na realização da dissertação. 

Ao Professor Júlio, pelo apoio prestado na dissertação. 

Ao João Ferreira, pela disponibilidade prestada nas visitas ao edifício. 

Ao Leo, pelos debates emotivos sobre engenharia e pelo apoio enorme em todo o percurso da nossa 

amizade.  

À minha namorada, Dalila, pela paciência infinita, apoio constante e pela crença inspiradora 

demonstrada durante todas essas etapas. 

  



x 

 

  



xi 

 

Índice 

 

ABSTRACT V 

RESUMO VII 

AGRADECIMENTOS IX 

ÍNDICE XI 

LISTA DE FIGURAS XIV 

LISTA DE TABELAS XX 

LISTA DE ACRÓNIMOS, SIGLAS E SÍMBOLOS XXII 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. Enquadramento e objetivo da dissertação 1 

1.2. Estrutura 1 

2. EDIFÍCIOS “GAIOLEIROS” 3 

2.1. Enquadramento Histórico 3 

2.2. Edifícios “Gaioleiros” e o caso de estudo 6 

2.2.1. Introdução 6 

2.2.2. Cobertura 8 

2.2.3. Paredes 9 

2.2.4. Paredes Exteriores 10 

2.2.5. Paredes Interiores de Tijolo e Tabique 14 

2.2.6. Pavimentos 15 

2.2.7. Fundações 16 

2.2.8. Alpendre a tardoz 17 

2.3. Alterações do Edifício 18 



xii 

 

2.4. Comportamento e Vulnerabilidade Estrutural 20 

2.4.1 Introdução 20 

2.4.1. Paredes 21 

2.4.2. Pavimentos 24 

2.4.3. Conclusão 25 

3. MODELAÇÃO NUMÉRICA 27 

3.1. Introdução 27 

3.2. Definição dos Materiais no SAP2000 27 

3.3. Definição dos Elementos 28 

3.3.1. Alvenaria 29 

3.3.2. Paredes de tabique 30 

3.3.3. Pavimentos 31 

3.4. Definição das Ações 32 

3.4.1. Ações permanentes 32 

3.4.2. Ações variáveis 33 

3.4.3. Ação sísmica regulamentar 33 

3.5. Caracterização do Modelo Numérico 35 

3.6. Calibração 37 

3.6.1. Introdução 37 

3.6.2. Ensaios in situ 37 

3.6.3. Tratamento dos resultados 39 

3.6.4. Calibração do Modelo 41 

3.7. Análise Modal 42 

3.7.1. Piso Rígido 43 

3.7.2. Piso Flexível 45 

3.7.3. Comentários finais 47 

3.7.4. Análise com Edifício Adjacente 48 

3.8. Análise entre diferentes soluções de pavimentos 50 

3.8.1. Definição dos modelos 50 

3.8.2. Modelo com elementos shell (Modelo 1) 51 

3.8.3. Modelo com elementos frame (Modelo 2) 53 

3.8.4. Metodologia 54 

3.8.5. Análise comparativa entre soluções propostas 54 

3.8.6. Conclusões 57 



xiii 

 

4. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA SÍSMICA 59 

4.1. Introdução 59 

4.2. Conceitos regulamentares aplicados 59 

4.2.1. Critérios de verificação de segurança 62 

4.2.2. Metodologia aplicada 65 

4.3. Verificação de segurança do edifício 66 

4.3.1. Análise global 66 

4.3.2. Análise por alinhamento e piso 67 

4.3.3. Análise por painel (nembos e lintéis) 70 

4.4. Solução qualitativa de reforço estrutural 76 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 78 

5.1. Considerações finais 78 

5.2. Desenvolvimentos futuros 80 

BIBLIOGRAFIA 81 

ANEXO 1- PLANTAS ORIGINAIS DO EDIFÍCIO 84 

ANEXO 2 – JANELAS DE INSPEÇÃO 87 

ANEXO 3 - PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO 91 

ANEXO 4 – TABELAS 92 

ANEXO 5 – ANÁLISE DE TENSÕES E ESFORÇOS 96 

 

  



xiv 

 

Lista de Figuras 

Figura 2.1   Caracterização artística da baixa de Lisboa antes de 1755. (Bakenvell & Brotherton, 2019).

 ................................................................................................................................................................................ 3 

Figura 2.2   Planta da zona da baixa pombalina em 1650 (Ferreira, 2013). ................................................ 4 

Figura 2.3   Plano da Baixa Pombalina por E. Santos, C. Mardel e E. Poppe (Calado, 1993)................... 4 

Figura 2.4   Elementos da parede de frontal  (Miranda, 2011) ...................................................................... 4 

Figura 2.5   Vista da fachada principal do edifício .......................................................................................... 7 

Figura 2.6   Projeto Original: Planta dos pisos 2, 3 e 4; Empena A e B........................................................ 7 

Figura 2.7   Projeto Original: Alçado. ................................................................................................................ 7 

Figura 2.8   Entrada para o logradouro (Empena A - fachada) ..................................................................... 8 

Figura 2.9   Separação do Edifício Adjacente (Empena B - tardoz).............................................................. 8 

Figura 2.10  Cobertura de um edifício “Gaioleiro” assente diretamente sobre as paredes do último piso 

(fotografia de A.S. Gago). .................................................................................................................................... 8 

Figura 2.11   Plantas e cortes originais: i) Corte AB; ii) Planta de arquitetura do sótão (mansarda) ........ 9 

Figura 2.12   Teto do último piso (localização 1 em planta) ........................................................................... 9 

Figura 2.13   Pormenor da cobertura (localização 1 em planta) ................................................................... 9 

Figura 2.14   Mansarda (localização 2 em planta). ......................................................................................... 9 

Figura 2.15   Mapa de localização das janelas de inspeção realizadas no piso 3. ................................... 10 

Figura 2.16   Degradação da fachada junto da entrada do logradouro (empena A). .............................. 11 

Figura 2.17   Janela de inspeção (JI 3) .......................................................................................................... 11 

Figura 2.18   Janela de inspeção (JI 11) ......................................................................................................... 11 

Figura 2.19   Zona inferior à janela com tijolo maciço (PET 1) .................................................................... 12 

Figura 2.20   Arcos de tijolo maciço sobre as janelas (PET 1) .................................................................... 12 

Figura 2.21   Interior do saguão (localização Piso 5) .................................................................................... 13 

Figura 2.22   Interior do Saguão ...................................................................................................................... 13 

Figura 2.23   Alvenaria de Tijolo no Saguão (último piso). ........................................................................... 13 

Figura 2.24   Escada Metálica no tardoz do saguão ..................................................................................... 13 

Figura 2.25   A- Tijolo maciço (JI 13) e B- Parede de Tabique (JI 8).......................................................... 14 

Figura 2.26   Parede de tabique (localizado na mansarda) ......................................................................... 14 

file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805668
file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805668
file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805674
file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805677
file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805678


xv 

 

Figura 2.27   Constituição tipo do pavimento: Vigas, tarugos e tábuas de solho (Gomes, 2011). ......... 15 

Figura 2.28   Inspeção no pavimento (IP A) ................................................................................................... 16 

Figura 2.29    Inspeção no pavimento (IP B) .................................................................................................. 16 

Figura 2.30   Alçado Original: Fundações ...................................................................................................... 16 

Figura 2.31   Exemplo de fundação semidireta (Appleton, 2003) ............................................................... 17 

Figura 2.32  Alteração do Alçado Original (1944): Construção da Cave no lado esquerdo ................... 17 

Figura 2.33   Cave construída sob a semicave existente. ............................................................................ 17 

Figura 2.34    Arco de alvenaria (Zona PS C) ................................................................................................ 17 

Figura 2.35   Zona exterior da marquise ........................................................................................................ 18 

Figura 2.36   Vista para o logradouro ............................................................................................................. 18 

Figura 2.37   Pavimento composto por perfis metálicos e abobadilhas cerâmicas interligadas por 

argamassa. (Appleton , 2005) ........................................................................................................................... 18 

Figura 2.38   Reconstrução das plantas dos pisos 1, 2, 3 e 4 originais do edifício em estudo (1906). . 19 

Figura 2.39   Planta atual do piso 3. ................................................................................................................ 19 

Figura 2.40   Modelação 3D da semicave do edifício desenvolvida em Software SAP2000. ................. 20 

Figura 2.41   Abertura realizada em obra para observar a tipologia dos perfis metálicos. ..................... 20 

Figura 2.42   Planta alteração 1993: Semicave direita ................................................................................. 20 

Figura 2.43   Paredes não colaborantes (adaptado de (Carvalho, 1983)) ................................................. 22 

Figura 2.44   Construção de 4 paredes travadas por cunhais (adaptado de (Carvalho, 1983)) ............. 22 

Figura 2.45   Construção alongada constituída por quatro paredes travadas nos cunhais (adaptado de 

(Carvalho, 1983)) ................................................................................................................................................ 22 

Figura 2.46   Comportamento de uma parede com aberturas (adaptado de (Carvalho, 1983)) ............ 23 

Figura 2.47   Mecanismo de rotura para fora do plano da parede (Pereira, 2009) .................................. 23 

Figura 2.48   Mecanismo de derrubamento para fora do plano da parede (Pereira, 2009) ................... 23 

Figura 2.49   Mecanismo global no plano das paredes afetando diretamente os lintéis (Candeias P. , 

2008) .................................................................................................................................................................... 24 

Figura 2.50   Mecanismo global no plano das paredes afetando diretamente os nembos (Candeias P. , 

2008) .................................................................................................................................................................... 24 

Figura 2.51   Efeito distorcional do pavimento sob ação sísmica (Cardoso, 2002) .................................. 24 

Figura 2.52   Ação sísmica atuando no pavimento rígido (Box Behaviour) (Carvalho, 1983) ................. 24 

file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805688


xvi 

 

Figura 3.1   Identificação em planta dos elementos verticais e orientação dos barrotes do pavimento.

 .............................................................................................................................................................................. 29 

Figura 3.2   Modelo utilizado para a simulação das paredes de tabique (Branco M. , 2005) ................. 30 

Figura 3.3   Modelo da parede de tabique em SAP2000. ............................................................................ 30 

Figura 3.4   Pavimento do 1º Piso composto por perfis metálicos (amarelo); pilares de betão armado 

(cinzento); vigas e tarugos de madeira (castanho). ....................................................................................... 31 

Figura 3.5   Vista 3D do modelo numérico (frontal). ..................................................................................... 36 

Figura 3.6   Vista 3D do modelo numérico (tardoz). ...................................................................................... 36 

Figura 3.7   Vista 3D do pavimento do 1º piso. .............................................................................................. 36 

Figura 3.8   Modelo 3D dos reforços executados no pavimento do 1º Piso. (sem vigas e tarugos) ...... 36 

Figura 3.9   Modelo 3D dos reforços executados no pavimento do 1º Piso. (completo) ......................... 36 

Figura 3.10   Material utilizado nos ensaios de caracterização. .................................................................. 38 

Figura 3.11   Locais onde se realizaram os ensaios de caracterização (zonas Z1, Z2, Z3 e Z4). .......... 38 

Figura 3.12   Espetro de Fourier do Ensaio 4 (Local – Z1). ......................................................................... 40 

Figura 3.13   Registo das acelerações em função do tempo no Ensaio 4 (Local - Z1). ........................... 40 

Figura 3.14   Sobreposição dos ensaios na direção X. ................................................................................ 40 

Figura 3.15   Sobreposição dos ensaios na direção Y. ................................................................................ 41 

Figura 3.16   Vista 3D do 1º Modo de vibração (1º Modo de translação: f=2.5 Hz ; Ux= 0.34 ; Uy=0.45 ).

 .............................................................................................................................................................................. 44 

Figura 3.17   Vista 3D do 2º Modo de vibração (2º Modo de translação: f=2.5 Hz ; Ux= 0.44 ; Uy=0.32 ).

 .............................................................................................................................................................................. 44 

Figura 3.18   Vista 3D do 17º Modo de vibração (1º Modo de torção: f=3.33 Hz ; Rz=0.70 ). ................ 44 

Figura 3.19   Vista 3D do 1º Modo de vibração (1º Modo de translação: f=1.47 Hz ; Ux= 0.20 ; Uy=0.25 

). ............................................................................................................................................................................ 46 

Figura 3.20   Vista 3D do 2º Modo de vibração (1º Modo de torção: f=1.96 Hz ; Rz=0.23 ). .................. 46 

Figura 3.21   Vista 3D do 3º Modo de vibração (2º Modo de translação: f=2.04 Hz ; Ux= 0.36 ; Uy=0.20 

). ............................................................................................................................................................................ 47 

Figura 3.22   1º Modo de translação em x. .................................................................................................... 49 

Figura 3.23   1º Modo de translação em y com torção. ............................................................................... 49 

Figura 3.24   Metodologia aplicada para análise dos 3 métodos propostos. ............................................ 50 



xvii 

 

Figura 3.25   Exemplo de um pavimento com BRR nas ligações entre o pavimento e a parede. (elementos 

a tracejado representam os elementos com a rigidez de flexão reduzida) ................................................ 51 

Figura 3.26   Modelo adotado para a correção de inércia (Branco M. , 2007) ......................................... 52 

Figura 3.27   Modelo shell com f12 = 1. ........................................................................................................... 53 

Figura 3.28   Modelo shell com f12 = 1x10-4. .................................................................................................. 53 

Figura 3.29   Análise dos esforços m22 nos 3 modelos da Fachada PEF 1. ............................................... 55 

Figura 4.1   Identificação dos elementos a serem estudados: Nembo (Azul) ; Lintel (Laranja) (Silva, 2011)

 .............................................................................................................................................................................. 62 

Figura 4.2   Modo de colapso em painéis de alvenaria (Calderini, 2009): (a) flexão composta ou 

derrubamento ; (b) deslizamento; (c) fendilhação diagonal. ......................................................................... 62 

Figura 4.3   Esquema de tensões normais na base da parede para o modo de rotura (Deslizamento). 

(Limongelli) .......................................................................................................................................................... 63 

Figura 4.4   Esquema de forças no painel de parede devido a flexão composta no seu plano ............. 64 

Figura 4.5   Metodologia aplicada. .................................................................................................................. 66 

Figura 4.6   Gráficos representativos da Verificação de segurança em vários alinhamentos. ................ 68 

Figura 4.7   Gráfico representativo da verificação de segurança do alinhamento TIJ 12 (Fv incorreto).

 .............................................................................................................................................................................. 69 

Figura 4.8   Gráfico representativo da verificação de segurança do alinhamento TIJ 12 (Fv correto) ... 69 

Figura 4.9   Verificação de segurança dos nembos do alinhamento PEF 1 (100% e 65%). ................... 72 

Figura 4.10   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda PET 1; à direita TIJ 

3 (100% e 65%). ................................................................................................................................................. 72 

Figura 4.11   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda TIJ 7; no meio SAG 

1 e à direita TIJ 8 (100% e 65%). ..................................................................................................................... 73 

Figura 4.12   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda PET 2; à direita TIJ 

10 (100% e 65%). ............................................................................................................................................... 73 

Figura 4.13   Soluções de reforço estrutural: (a) reboco armado (b) ancoragem das paredes ortogonais 

de canto (c) pregagens entre paredes ortogonais intermédias (Pereira, 2009) ........................................ 77 

Figura 4.14   (a) Solução de reforço para pavimento em madeira composta por tirantes em aço (Branco 

M. , 2007);  (b) Solução de pavimento em aço leve....................................................................................... 77 

Figura A.0.1   Planta do R/c do edifício original (1906) ................................................................................ 84 

Figura A.0.2   Planta do piso 1, 2, 3 e 4 do edifício original (1906) ............................................................ 84 

file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805753
file:///D:/TESE/0.%20WORD/Avaliação%20Sísmica%20de%20um%20Edifício%20GaioleirO%20V6.3_falta%20correção%20de%20imagens%20e%20introdução%20de%20janelas%20de%20inspeção%20(3).docx%23_Toc26805753


xviii 

 

Figura A.0.3   Alçado da fachada A do edifício original (1906) ................................................................... 85 

Figura A.0.4   Alçado da fachada B e C do edifício original (1906) ........................................................... 85 

Figura A.0.5   Alçado da fachada D, E e Corte 2-3 do edifício original (1906) ......................................... 86 

Figura A.0.6   Planta do último piso do edifício original (1906) .................................................................. 86 

Figura A.0.7   JI 1 – Alvenaria de Tijolo .......................................................................................................... 87 

Figura A.0.8   JI 2 – Alvenaria de Tijolo .......................................................................................................... 87 

Figura A.0.9   JI 3 – Alvenaria de Pedra ......................................................................................................... 87 

Figura A.0.10    JI 5 – Alvenaria de Tijolo ....................................................................................................... 87 

Figura A.0.11    JI 6 – Alvenaria de Tijolo ....................................................................................................... 87 

Figura A.0.12    JI 7 – Alvenaria de Tijolo ....................................................................................................... 87 

Figura A.0.13    JI 9 – Alvenaria de Tijolo ....................................................................................................... 87 

Figura A.0.14    JI 10 – Alvenaria de Pedra ................................................................................................... 87 

Figura A.0.15    JI 11 – Alvenaria de Pedra ................................................................................................... 87 

Figura A.0.16    JI 12 – Alvenaria de Tijolo .................................................................................................... 88 

Figura A.0.17    JI 13 – Alvenaria de Tijolo .................................................................................................... 88 

Figura A.0.18    JI 14 – Alvenaria de Tijolo .................................................................................................... 88 

Figura A.0.19    JI 15 – Alvenaria de tabique ................................................................................................. 88 

Figura A.0.20   IP A – Pavimento em madeira ............................................................................................... 88 

Figura A.0.21   IP B – Pavimento em madeira ............................................................................................... 89 

Figura A.0.22   IP C – Pavimento em madeira ............................................................................................... 89 

Figura A.0.23   Poço de sondagem (PS A) .................................................................................................... 89 

Figura A.0.24    Poço de sondagem (PS B) ................................................................................................... 89 

Figura A.0.25   Poço de sondagem (PS C) .................................................................................................... 90 

Figura A.0.26   Poço de sondagem (PS D) .................................................................................................... 90 

Figura A.0.27   Plantas dos pisos 1, 2, 3 e 4 do edifício atual (2018) ........................................................ 91 

Figura A.0.28   Reconstrução da planta atual do edifício com localização dos elementos estruturais 

(perfis metálicos e de betão armado) e poços de sondagem. ..................................................................... 91 

Figura A.0.29   Gráficos representativos da VS nos alinhamentos: PET 1; TIJ 3, 7, 8, 14. ..................... 96 

Figura A.0.30   σ22 na fachada principal do edifício (PEF1 e simetria). ...................................................... 97 



xix 

 

Figura A.0.31   σ22 no tardoz do edifício (PET1, PET2 com a respetiva simetria). .................................... 97 

Figura A.0.32   Análise do σ22 nas paredes interiores. ................................................................................. 98 

Figura A.0.33   Análise do σ12 na parede PET2 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica). ........ 98 

Figura A.0.34   Análise do σ12 na parede PEF1 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica). ........ 99 

Figura A.0.35   Análise do σ12 na parede SAG1 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica)........ 99 

  



xx 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1   Resumo cronológico das tipologias estruturais dos edifícios em Lisboa (Adaptado de (Simões 

& Bento, 2012), (Branco, Brito, Ferreira, & Flores-Colen, 2011) e (Lopes, et al., 2008)) ........................... 5 

Tabela 2   Resumo das características das paredes do edifício em estudo. ............................................. 15 

Tabela 3   Resumo das propriedades dos materiais definidos no modelo numérico. .............................. 28 

Tabela 4   Resumo dos elementos utilizados no modelo numérico. ........................................................... 32 

Tabela 5   Resumo das ações permanentes assumidas no modelo numérico. ......................................... 33 

Tabela 6   Sobrecargas utilizadas no modelo (EC1-1, 2009). ...................................................................... 33 

Tabela 7   Parâmetros referentes ao espetro de resposta da acão sísmica do tipo 1. ............................. 35 

Tabela 8   Valores iniciais dos módulos de elasticidade e frequência. ....................................................... 42 

Tabela 9   Valores finais dos módulos de elasticidade e frequência. .......................................................... 42 

Tabela 10   Tabela relativa aos fatores de participação modal (Piso Rígido). ............................................ 45 

Tabela 11   Tabela relativa aos fatores de participação modal (Piso Flexível). .......................................... 47 

Tabela 12   Modos de vibração principais do caso de estudo com o edifício adjacente. ........................ 49 

Tabela 13   Ajuste de frequências variando a f12 no Modelo shell. .............................................................. 53 

Tabela 14   Deslocamentos e esforços analisados entre 3 tipos de modelos para dois alinhamentos 

perante o sismo na direção x. ........................................................................................................................... 56 

Tabela 15   Resumo de coeficientes mencionados. ...................................................................................... 61 

Tabela 16   Resumo das características mecânicas assumidas .................................................................. 61 

Tabela 17   Verificação de segurança global da Acão sísmica a 100% e 65%. ........................................ 67 

Tabela 18   Resumo da bibliografia dos materiais: Alvenaria de tijolo e madeira. .................................... 92 

Tabela 19   Resumo da bibliografia dos materiais: Alvenaria de Pedra. ..................................................... 93 

Tabela 20   Nível de conhecimento mencionado no EC8-3 (EC8-3, 2017)................................................ 94 

Tabela 21   Resumo da bibliografia consultada relativamente a frequências de edifícios similares. ...... 94 

Tabela 22   Cálculos para os três modos de rotura para o alinhamento PEF 1 (100%). ........................ 100 

 

  



xxi 

 

  



xxii 

 

Lista de Acrónimos, Siglas e Símbolos 

TIJ Parede de alvenaria de tijolo 

PEF Parede exterior frontal 

PET Parede exterior tardoz 

q Coeficiente de comportamento 

AN Anexo Nacional 

JI Janela de inspeção 

PS Poço de sondagem 

IP Inspeção de Pavimento 

E Módulo de elasticidade 

Cras Coeficiente de redução da ação sísmica 

KL Nível de conhecimento 

BRR Bandas de rigidez reduzida  

Cf Coeficiente de confiança  

𝒉𝟎 Distância da secção de momento nulo à secção de controlo 

𝒕 Espessura da parede 

𝒃 Comprimento da parede 

agr Aceleração de projeto em rocha 

G Cargas permanentes 

Q Sobrecargas 

E Sismo 

S Coeficiente de solo 

Tb Limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante 

Tc Limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante 

Td Valor que define no espetro o início do ramo de deslocamento constante 

UT Unidade triaxial  

T Período 

F ou f Frequência 



xxiii 

 

Ux/Uy Fatores de participação modal relativos à translação x ou y 

Rz Fator de participação modal de rotação 

FFT Fast Fourier Transform 

Vb Força de corte basal da parede 

Vb total Força de corte basal do edifício 

Fv, total Força vertical resultante do edifício para a combinação quase permanente. 

Cu   Resistência ao corte  

ft Resistência à tração 

fm Resistência à compressão  

VS Verificação de segurança 

DL Modo de rotura - Deslizamento  

DB Modo de rotura - Derrubamento 

FD Modo de rotura - Fendilhação diagonal 

dB decibéis 

𝑪𝒖 Coesão do material 

𝒌 Fator de assimilação da distribuição de tensão normal a um retângulo (k=0.85) 

𝒇𝒅 Tensão máxima de compressão (valor de dimensionamento) 

𝑨 Área de interface entre os nembos e lintel 

EC Eurocódigo 

𝜳𝟐 Coeficiente parcial  

ν Coeficiente de Poisson 

ξ Coeficiente de amortecimento 

γ Peso próprio 

γm Coeficiente dos materiais 

𝝋´ Ângulo de atrito interno 

𝝈𝟎 Tensão normal de compressão na secção 

y, topo Deslocamento máximo para fora do plano da parede 

x, topo Deslocamento máximo no plano da parede 



xxiv 

 

𝐭𝐚𝐧 𝛗´ Coeficiente de atrito da alvenaria 

𝝉𝒖 Tensão tangencial 

𝜷 Coeficiente com valor entre 1.0 ≤ 𝛽 ≤ 1.5 segundo Turnsek e Cacovic 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



1 

 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento e objetivo da dissertação 

A cidade de Lisboa foi pioneira no domínio da construção antissísmica, logo no período que se seguiu 

à catástrofe sísmica de que foi vítima em 1755. Este terramoto foi de tal maneira devastador que 

desencadeou não só uma genuína e generalizada preocupação, como também necessidade de mudar 

certos hábitos construtivos, com o objetivo de melhorar a qualidade das construções e suas 

capacidades estruturais. Marquês de Pombal pôs em prática planos pensados e estruturados de modo 

a encontrar uma tipologia construtiva que conseguisse melhorar a capacidade dos edifícios em resistir 

às ações sísmicas, surgindo assim o chamado Edifício Pombalino. Com o passar do tempo, de maneira 

leviana, os construtores e empreendedores começaram a simplificar os edifícios, de modo a conseguir 

aumentar o rendimento do processo construtivo, pecando sobretudo na qualidade da construção, 

surgindo os edifícios “Gaioleiros”. Desse modo, devido às suas vulnerabilidades estruturais e tendo em 

conta a quantidade considerável de edifícios dessa tipologia existentes em Lisboa, pretende-se estudar 

o seu comportamento sísmico. 

O objetivo principal deste trabalho centra-se em definir uma metodologia simplificada de análise de 

segurança sísmica para edifícios existentes de alvenaria estrutural. Para isso, será utilizado essa 

metodologia num edifício real, mais propriamente de “gaveto”, constituído maioritariamente por 

alvenaria de pedra e tijolo interligados por pavimentos estruturalmente intervencionados. Além disso, 

pretende-se estudar a influência da redução da ação sísmica proposta pelo regulamento italiano, com 

o objetivo de analisar a exigência do mesmo nível de segurança sísmica de uma nova edificação perante 

uma existente. De modo a completar o estudo, pretende-se conhecer os modos de vibração do edifício, 

com a exploração de diferentes conceções de pavimentos no modelo numérico. 

1.2. Estrutura 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos, descrevendo as metodologias aplicadas 

juntamente com os resultados obtidos e respetivas conclusões. Os capítulos estão divididos da seguinte 

forma: 

• O Capítulo 1 é composto pela introdução, bem como a estruturação da própria dissertação. 

Expõem-se igualmente as razões que levaram ao estudo do edifício. 

• O Capítulo 2 refere a necessidade de conhecer a história dos edifícios “Gaioleiros” com o 

objetivo de entender as suas características geométricas, processos construtivos, materiais 
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integrantes, bem como as suas principais vulnerabilidades estruturais perante a ação sísmica, 

de modo a estabelecer-se uma comparação com o edifício em estudo. 

• O Capítulo 3 inicia-se na transposição dos dados recolhidos para um modelo numérico criado 

no software de cálculo (SAP2000). Definindo as respetivas ações regulamentares e os seus 

elementos, obteve-se uma primeira versão do edifício em estudo. Após uma caraterização 

dinâmica in situ do edifício, calibra-se o modelo numérico, através do ajuste dos módulos de 

elasticidade com recurso à comparação de valores obtidos por uma análise modal, permitindo 

o ajuste do seu comportamento o mais próximo do real. Posteriormente, pretende-se realizar a 

comparação entre a influência modal com pavimentos comportando-se como piso rígido e piso 

flexível. Além disso, será importante analisar diferentes abordagens relacionadas com a 

construção dos pavimentos em ambiente SAP2000. 

• O Capítulo 4 pretende desenvolver uma metodologia que permita estudar o comportamento 

sísmico do edifico, com a intenção de entender quais as zonas suscetíveis de serem reforçadas, 

de modo a verificar a segurança sísmica do edifício. Primeiramente, pretende-se uma 

abordagem geral, através da verificação global das forças de corte basal, avançando para uma 

solução que contabilize o mesmo tipo de verificação, mas por alinhamento e por piso. Por 

último, com maior pormenor, entende-se que a verificação de outros modos de rotura, como o 

derrubamento e fendilhação diagonal serão importantes na complementação do estudo, 

permitindo a análise de modos de rotura possivelmente  condicionantes nos painéis de cada 

alinhamento. Para essas metodologias abordadas, far-se-á uma análise comparativa entre a 

totalidade e a redução da ação sísmica proposta pelos regulamentos. 

• O Capítulo 6 apresenta as principais conclusões da dissertação juntamente com 

desenvolvimentos de investigação para trabalhos futuros. 
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2. Edifícios “Gaioleiros” 

2.1. Enquadramento Histórico  

A preocupação com a segurança antissísmica nas construções em Lisboa resultou das consequências 

do terramoto de 1755, a 1 de novembro, em que foi seriamente afetada uma das cidades europeias mais 

importantes da época. Após esse evento, Lisboa ressentiu-se imenso com a enorme quebra 

demográfica e acabou por perder muito poder económico face às restantes cidades europeias (Buescu, 

2005). Através da Figura 2.1, é possível entender o grande poderio náutico dos portugueses antes do 

sismo, como também visualizar muitos dos espaços icónicos que a baixa lisboeta tinha na altura. 

 

Figura 2.1   Caracterização artística da baixa de Lisboa antes de 1755. (Bakenvell & Brotherton, 2019). 

 

O Plano de Urbanização de Marquês de Pombal (após 1755).  

Este plano foi muito importante para a reconstrução da cidade, conseguindo interligar vários conceitos 

fundamentais para um melhor plano urbanístico e comportamento sísmico dos edifícios. Para isso, 

Marquês de Pombal começou a delinear, juntamente com Carlos Mardel, Eugénio dos Santos e Elias 

Poppe, todos os conceitos fundamentais que iriam servir de base à reestruturação da cidade de Lisboa. 

Com o engenho de combinar o bom comportamento da alvenaria ao fogo, juntamente com a capacidade 

eficaz de absorção de forças horizontais e dissipação de energia de uma estrutura em treliça de 

madeira, conseguiram criar um elemento estrutural que maximizasse a resistência sísmica dos edifícios. 

Além disso, institui-se um conjunto de práticas que melhoraram drasticamente o desempenho das 

construções, começando pelo controlo de qualidade; a organização dos edifícios por quarteirões; a 

cércea constante de cada edifício; a aposta na simetria e repetição dos edifícios e também na boa 

qualidade dos materiais utilizados. Reuniram-se, assim, várias características determinantes para marcar 
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a história dos edifícios da baixa lisboeta (Delgado, 2013). Através da Figura 2.2 e Figura 2.3, é possível 

ver a desorganização urbanística anterior ao terramoto face a um ordenamento do território coerente e 

organizado. Um aspeto fulcral para a coerência neste tipo de construções foi o controlo existente na 

fiscalização das construções. 

Uma das mais famosas invenções para melhorar o desempenho sísmico foi a implementação das cruzes 

de Santo André (Figura 2.4). Hoje em dia, esse tipo de estrutura já foi submetido a ensaios para avaliar 

a sua resistência, mostrando uma boa resposta à ação sísmica.  

 

Figura 2.2   Planta da zona da baixa pombalina em 1650 

(Ferreira, 2013). 

 

Figura 2.3   Plano da Baixa Pombalina por E. Santos, 

C. Mardel e E. Poppe (Calado, 1993). 

 

 

                        

Figura 2.4   Elementos da parede de frontal  (Miranda, 2011) 

Prumos 

Escoras 

Travessanhos 
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O plano de expansão de Ressano Garcia. (A introdução dos Edifícios “Gaioleiros” em 1880) 

À medida que as novas gerações se iam sucedendo após o terramoto de 1755, a crescente 

despreocupação e desconhecimento relativamente à segurança sísmica, levou à introdução de um dos 

edifícios mais problemáticos na história de Lisboa: os edifícios “Gaioleiros”. Estes surgiram no final do 

século XIX, nos arruamentos criados com o intuito de ligar o centro de Lisboa, às zonas rurais que se 

encontravam a norte, sendo as ruas atualmente denominadas Avenida da Liberdade, República, Duque 

de Loulé, Almirante Reis, entre outras. 

Com a alcunha depreciativa de ”Gaioleiros”, estes são um marco de uma altura marcada pelo 

desinvestimento na segurança das construções. Assim, para atender às necessidades habitacionais 

decorrentes de um galopante crescimento populacional, houve a necessidade de recorrer à construção 

em massa.  Conscientes dessa pressão demográfica e ávidos por maximizar os lucros, os construtores 

impuseram a sua vontade e começaram a construir edifícios mais débeis do que os anteriores 

(Pombalinos). Um dos principais aspetos deste novo paradigma de construção foi a eliminação das 

cruzes de Santo André. Alterou-se o contraventamento das paredes exteriores, substituindo os frontais 

por paredes de alvenaria de tijolo ou de tabique.  

Posteriormente à época dos “Gaioleiros”, seguiram-se os edifícios de “placa” com elementos de betão 

armado. Inicialmente, devido ao elevado custo deste elemento, começou-se por substituir os 

pavimentos de madeira por lajes de betão armado. Em 1935, introduziu-se o primeiro regulamento de 

betão armado, sintomático de alguma preocupação em controlar, uniformizar e melhorar as 

características dos edifícios a serem construídos. Na Tabela 1, encontra-se um resumo cronológico de 

todas as tipologias relevantes na história da edificação lisboeta. 

Tabela 1   Resumo cronológico das tipologias estruturais dos edifícios em Lisboa (Adaptado de (Simões & Bento, 

2012), (Branco, Brito, Ferreira, & Flores-Colen, 2011) e (Lopes, et al., 2008)) 
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 Paredes estruturais de alvenaria e pisos de madeira; 
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Edifícios 

‘Pombalinos’ 

 

 

 

Reconstrução após o terramoto de 1755; 

Paredes estruturais de alvenaria e pisos de madeira; 

Estrutura de madeira interior das paredes (cruz de Santo 

André); 

1
8

8
0

-1
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4
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Edifícios 

‘Gaioleiros’ 
 

Edifícios mais altos com paredes estruturais de alvenaria e 

pisos de madeira; 

Varandas traseiras de vigas de aço e tijolos cerâmicos; 

Estrutura de madeira interior com conceção estrutural mais 

fraca; 
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Edifícios ‘Placa’  
Paredes estruturais de alvenaria e lajes de betão armado; 

Introdução de elementos reforçados desde o piso térreo; 
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Primeiro período 

de edifícios de 

betão armado 

 

Antes dos códigos sísmicos (‘Regulamento de Segurança das 

Construções contra os Sismos (RSCCS)’ publicado em 1958 e 

‘Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes (RSEP)’ 

publicado em 1961); 
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Segundo período 

de edifícios de 

betão armado 

Antes dos códigos sísmicos modernos (‘Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSA)’ publicado em 1983); 

A
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Edifícios de betão armado e pré-esforçado 

2.2. Edifícios “Gaioleiros” e o caso de estudo 

2.2.1. Introdução 

Situado na Avenida Duque de Loulé, este edifício foi escolhido para o presente estudo com o propósito 

de analisar a sua capacidade de resposta perante a ação sísmica, de modo a entender quais as 

principais preocupações a ter em conta no reforço sísmico da estrutura. Com este intuito, escolheu-se 

um edifício do tipo “Gaioleiro”, que para além de ser frequente no centro de Lisboa, é também 

conhecido pelas suas debilidades a nível de comportamento sísmico. 

Importa referir que todos os dados referentes ao caso de estudo que se apresentam neste capítulo 

foram obtidos através do Arquivo Municipal de Lisboa e de duas visitas realizadas ao edifício. 

Concluído em 1906, o edifício em estudo (Figura 2.5) mede aproximadamente 22 m de comprimento e 

20.5 m de altura. Este é composto por seis pisos, sendo estes: uma semicave, um piso térreo, três pisos 

elevados e um em águas-furtadas. Nos primeiros cinco pisos, o pé-direito é constante de 3.5 m, exceto 

na mansarda que apresenta 3 m (Figura 2.7). Este abrange uma área de 545 m2, contendo dois fogos 

por piso (cada um com 195 m2). Observando a Figura 2.6, deteta-se um eixo de simetria oblíquo que 

mostra a separação dos dois fogos em cada piso. O acesso ao edifício é feito pela porta principal, 

representada no canto inferior direito da Figura 2.6, direcionada para uma escada de madeira situada 

próxima do saguão, permitindo a possibilidade de aceder a todo o edifício (ver Anexo 1). 
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Figura 2.5   Vista da fachada principal do edifício 

 

Relativamente às empenas do edifício, a empena A, referida na planta da Figura 2.6, encontra-se livre 

com acesso ao logradouro do edifício (Figura 2.8) e não contém qualquer tipo de abertura. Na empena 

B, existe uma maior proximidade ao edifício adjacente, sendo possível visualizar uma “junta” entre 

edifícios (Figura 2.9). Perante estas interpretações, será razoável afirmar que o edifício deverá ser 

analisado isoladamente dos restantes. No entanto, deverá ter-se especial cuidado com os 

deslocamentos horizontais perpendiculares à empena B, devido aos possíveis danos face à ação 

sísmica.  

 

Figura 2.6   Projeto Original: Planta dos pisos 2, 3 e 4; 

Empena A e B. 

 

Figura 2.7   Projeto Original: Alçado. 

Mansarda 

Piso 4 

Piso 3 

Piso 2 

Piso 1 

Piso 0 (Semi cave) 
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Figura 2.8   Entrada para o logradouro (Empena A - 

fachada) 

 

Figura 2.9   Separação do Edifício Adjacente 

(Empena B - tardoz) 

2.2.2. Cobertura 

A cobertura destes edifícios é geralmente composta por telhas cerâmicas (tipo marselha) assentes 

sobre uma estrutura de madeira formada por asnas contraventadas por pendurais ou escoras. Estas 

sustentam as madres e o ripado onde se aplica por fim a telha. A nível estrutural, é independente do 

resto do edifício, ficando simplesmente apoiada nas paredes de alvenaria (Figura 2.10). 

 

No caso em estudo, apesar de não se registar fotograficamente o interior da estrutura da cobertura, foi 

possível verificar a existência da mesma tipologia estrutural. Através da Figura 2.11, é possível verificar 

a planta da cobertura (ii) e, no corte, o desnível da mansarda (i). Na Figura 2.12 e Figura 2.13, encontra-

se a sala onde se notou um telhado acrílico apoiado sobre pequenos barrotes de dimensões 

aproximadas de 0.08 x 0.08 m. Na localização 2 indicada na Figura 2.11 (ii), observou-se um telhado 

em mansarda composto com telha marselha (Figura 2.14).  

Figura 2.10  Cobertura de um edifício “Gaioleiro” assente diretamente sobre as paredes do último piso (fotografia 

de A.S. Gago). 
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Figura 2.11   Plantas e cortes originais: i) Corte AB; ii) Planta de arquitetura do sótão (mansarda)  

 

Figura 2.12   Teto do último piso 

(localização 1 em planta) 

 

Figura 2.13   Pormenor da cobertura 

(localização 1 em planta) 

 

Figura 2.14   Mansarda 

(localização 2 em planta). 

2.2.3. Paredes  

Os elementos apresentados neste subcapítulo são os que definem maioritariamente a resistência 

sísmica do edifício. Relativamente à sua importância estrutural, distinguem-se com maior importância 

as paredes com espessuras significativas, habitualmente localizadas nas linhas perimetrais do edifício; 

e estruturalmente menos relevante, as paredes de espessura reduzida, localizadas no interior do edifício. 

Numa das visitas ao edifício, realizaram-se 16 janelas de inspeção (JI) em várias paredes do piso 3, de 

modo a averiguar quais os materiais constituintes. Não havendo possibilidade de confirmar em projeto 

a 

b i) ii) 

Corte AB 

1 

2 
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os materiais constituintes de todos os elementos, nem de realizar janelas de inspeção em todo os pisos 

e sabendo que existe alguma variabilidade dos materiais em altura nesse tipo de edifícios (Appleton, 

2003), optou-se por considerar constante entre pisos o tipo de material utilizado, bem como 

relativamente ao seu eixo simétrico (Figura 2.15). No pavimento, foram realizadas três aberturas 

denominadas de IP A, IP B e IP C para visualizar a disposição dos elementos (mencionado no 

subcapítulo 2.2.6 ). O registo fotográfico das janelas de inspeção realizadas encontra-se no Anexo 2. 

 

Figura 2.15   Mapa de localização das janelas de inspeção realizadas no piso 3. 

 

 

Legenda: 

Azul - Parede de Alvenaria de 

Pedra (0.70 m) 

Azul Claro - Parede de 

Alvenaria de Pedra (0.50 m) 

Laranja - Parede de Alvenaria 

de Tijolo (0.50 m) 

Vermelho - Parede de 

Alvenaria de Tijolo (0.30 m) 

Vermelho escuro - Parede de 

Alvenaria de Tijolo (0.20 m) 

Amarelo - Parede de Tabique 

(0.10 m) 

 

2.2.4. Paredes Exteriores  

Nos edifícios “Gaioleiros”, as paredes de fachada são elementos importantes na resistência às ações 

sísmicas. Estas são normalmente espessas e constituídas por alvenaria ordinária de pedra irregular 

calcária ou tijolo maciço, unidas por uma argamassa de cal aérea (Andrade, 2011). A espessura tende 

a variar em altura, desde o primeiro piso até ao último, aliviando assim as cargas provenientes do peso 

próprio da parede, com aproximadamente 0.70 m ao nível do rés-do-chão e 0.50 m no último piso.  

Como se pode observar na Figura 2.16, não existe uniformidade nos elementos constituintes da 

fachada, comprovando-se assim o tipo de alvenaria. 

PEF 

P
E

T
 1

 

P
E

T
 2
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Parede Exterior Frontal (PEF) e Empena (PET 1) 

No interior da fachada frontal (PEF) realizaram-se dois ensaios JI 3 e JI 10 (Anexo 2) e observou-se 

alguma irregularidade nos materiais constituintes, sendo confirmado pela bibliografia consultada uma 

solução composta de alvenaria ordinária de pedra irregular (Figura 2.17). A espessura da parede 

apresenta 0.70 m.  

A parede da empena A (PET 1) é também composta por alvenaria de pedra irregular, com 0.50 m de 

espessura, realizando-se nesta o ensaio JI 11 (Figura 2.18). Inesperadamente, não se verificou qualquer 

alteração da espessura das paredes exteriores em altura. 

 

Figura 2.17   Janela de inspeção (JI 3) 

 

Figura 2.18   Janela de inspeção (JI 11) 

Parede Exterior Tardoz (PET 2) 

No tardoz desta tipologia de edifícios é comum encontrar paredes com 0.50 m formadas por alvenaria 

de pedra irregular ou tijolo (Figura 2.21) (Appleton , 2005). Como se pode observar na Figura 2.19 e 

Figura 2.20, na zona superior da janela, existe uma solução em arco composta por tijolos maciços, 

utilizada para aliviar as cargas provenientes do lintel para os nembos. Nos lados das janelas é também 

 
Figura 2.16   Degradação da fachada junto da entrada do logradouro (empena A). 
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utilizada a mesma solução. Observa-se que a zona inferior da janela é composta por vários filamentos 

de tijolos emparelhados. No edifício, registou-se aleatoriedade na utilização de tijolos maciços e furados, 

depreendendo-se que a utilização dos furados é feita com base em alterações posteriores ao projeto 

original. Na Figura 2.20, na janela B, é possível verificar a alteração efetuada no lintel. Na zona central 

dos nembos, com o intuito de economizar a matéria prima, verificou-se a existência de soluções 

baseadas em alvenaria de pedra irregular. Apesar de não existir certezas sobre a totalidade das soluções 

utilizadas na PEF, presume-se que não terá sido utilizado o mesmo sistema, pelo facto da localização 

das janelas de inspeção 3 e 10 se encontrar imediatamente ao lado de vãos envidraçados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21   Exemplos de fachadas à retaguarda: a) Parede composta por alvenaria de pedra irregular; b) 

Parede composta por alvenaria de tijolo maciço (Andrade, 2011). 

Figura 2.19   Zona inferior à 

janela com tijolo maciço (PET 1) 

A

C  

B

C  

Figura 2.20   Arcos de tijolo maciço 

sobre as janelas (PET 1) 
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Saguão 

Com a função de iluminar e ventilar os quartos interiores, os saguões foram um elemento essencial para 

os habitantes nesse tipo de edifício (Figura 2.21 e Figura 2.22). Inicialmente, a alvenaria de pedra 

irregular era a aposta usada pelos construtores, mas, no final do século XIX, com a introdução de novos 

materiais, existiu a necessidade de migrar para soluções mais vantajosas, surgindo assim a alvenaria de 

tijolo. Esta evolução conduziu a uma diminuição das espessuras, passando de 0.40 e 0.50 m a 0.30 e 

0.15 m, respetivamente, parede de pedra irregular e parede de alvenaria de tijolo. (Simões & Bento, 

2012). 

No caso em estudo, o saguão tem a disposição mostrada na Figura 2.15 contendo uma espessura 

regular em altura de 0.30 m composta por alvenaria de tijolo (Figura 2.23). No local, foi possível observar 

que o saguão contém aberturas entre a cobertura e as paredes de modo a conseguir arejar o local, 

através de um telhado translucido. Para além de encaminhar as águas para o telhado adjacente, este 

tem também o objetivo de permitir a entrada de iluminação natural. 

A escada metálica da Figura 2.24 foi introduzida no tardoz do saguão quando o edifício sofreu alterações 

na disposição dos fogos, sendo este o único acesso possível para chegar ao último piso (mansarda). 

 

Figura 2.21   Interior do saguão (localização Piso 5) 

 

Figura 2.22   Interior do Saguão 

 

Figura 2.23   Alvenaria de Tijolo no 

Saguão (último piso). 

 

Figura 2.24   Escada Metálica no 

tardoz do saguão 
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2.2.5. Paredes Interiores de Tijolo e Tabique 

Apesar da sua menor espessura e características diferentes, estas paredes acabam por ter alguma 

importância relativamente à resistência sísmica. Nos pisos inferiores, por se verificar uma maior 

concentração de cargas, encontram-se paredes robustas constituídas por alvenaria de tijolo maciço ou 

pedra (Branco M. , 2005). Será importante referir que as espessuras das paredes, neste tipo de edifícios, 

diminuem normalmente em altura. Usualmente encontram-se paredes de alvenaria de tijolo furado nas 

paredes acima do rés-do-chão, paralelas às fachadas; nas perpendiculares, paredes de tabique. As 

paredes de tabique são geralmente constituídas por tábuas ao alto com fasquiado de madeira pregado 

na direção perpendicular, revestido com argamassa ordinária de cal e saibro e depois estucadas (Figura 

2.26). Estas não têm qualquer função estrutural (Appleton , 2005). 

O edifício em estudo é composto por paredes interiores que variam entre 0.10 a 0.20 m de espessura 

em todos os pisos. Através da Figura 2.15, a vermelho, verifica-se que a maioria das paredes são de 

alvenaria de tijolo com espessura de 0.20 m (Figura 2.25 A). Na mesma figura, mas a amarelo, estão 

patentes paredes de tabique de 0.10 m (Figura 2.25 B). Estes elementos estão de acordo com a 

informação constante na bibliografia consultada. No entanto, no último piso, constatou-se que este era 

composto maioritariamente por paredes de tabique (Figura 2.25 B). Através de uma inspeção no local, 

observaram-se algumas alterações na disposição das paredes comparativamente à planta original. 

 

 

 

Figura 2.25   A- Tijolo maciço (JI 

13) e B- Parede de Tabique (JI 8)  

 

Figura 2.26   Parede de tabique 

(localizado na mansarda) 

 

 

A

C  

B 
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Tabela 2   Resumo das características das paredes do edifício em estudo. 

 

2.2.6. Pavimentos 

Geralmente, nestes edifícios, a laje é constituída por três elementos fundamentais: vigas, tábuas de solho 

e tarugos. Na estrutura tipo, encontram-se alinhamentos de vigas de madeira com 0.16 a 0.22 m de 

altura e 0.07 a 0.08 m de largura, afastadas 0.40 m entre si, com pequenos elementos de madeira 

perpendiculares às vigas, de modo a travar alguma possível instabilidade local (tarugos) (Figura 2.27) 

(Andrade, 2011). 

Para o edifício em questão, assumiu-se a configuração descrita anteriormente. De acordo com a 

espessura inspecionada nos alçados originais, é possível concluir que os pavimentos têm 0.20 m. Estes 

são compostos por vigas de 0.18 x 0.08, com travamentos de madeira por metro na direção 

perpendicular (tarugos), sobrepostas com tábuas de solho, como exemplifica a Figura 2.27. 

 

Figura 2.27   Constituição tipo do pavimento: Vigas, tarugos e tábuas de solho (Gomes, 2011). 

Na inspeção do pavimento (IPA) (Figura 2.28), localizada na planta da Figura 2.15, é possível notar a 

ligação entre as vigas principais, as tábuas de solho e a viga de bordadura. A última permite a fixação 

destes elementos sobre a parede. Através da inspeção no pavimento (IPB) (Figura 2.29), localizada na 

planta da Figura 2.15, observa-se o apoio com cerca de 10 cm das vigas principais na parede de 

alvenaria (PEF). 

Parede Tipo Espessura (m) Pisos Legenda 

Fachada Alvenaria 

de Pedra Irregular 

0.70 Piso 0 ao 4 Azul 

Empena 0.50 Todos Azul claro 

Tardoz Alvenaria de Tijolo 0.50 Todos Laranja 

Saguão Alvenaria de Tijolo 0.30 Todos 
Vermelho 

escuro 

Interior 

Alvenaria de Tijolo 0.20 Todos Vermelho 

Tabique 0.10 Piso 5 Amarelo 
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2.2.7. Fundações 

Nos “Gaioleiros”, é comum encontrar fundações de alvenaria de pedra rija de origem calcária alinhadas 

ao longo das paredes estruturais (Appleton, 2003). Devido à baixa resistência dos solos encontrados 

sob esse tipo de edifícios, usualmente depara-se com fundações de dimensões que variam entre 1.10 

a 1.50 m de espessura na fachada, e entre 0.60 a 0.70 m nas restantes paredes (Appleton, 2003) 

(Simões & Bento, 2012). Em algumas situações é recorrente encontrar abóbadas e arcos de descarga 

para distribuição das cargas.  

Neste caso em estudo, como se pode notar no corte do edifício (figura 2.30), existe um aumento nas 

espessuras das paredes. Para as fachadas, observou-se 1 m de espessura; para as paredes divisórias, 

entre 0.40 e 0.50 m; para o saguão, aproximadamente 0.60 m.  

O edifício existente é suportado por um tipo de fundação semidirecta, comum em situações quando o 

solo resistente se encontra a grandes profundidades, e para o atingir, recorre-se a um sistema de arcos 

que descarregam geralmente em poços de fundação de alvenaria de pedra (Figura 2.31). No entanto, 

no local, observaram-se algumas situações em que o arco têm a mesma espessura que a parede que 

assenta neste (Figura 2.34). 

Apesar de não estar exposto nas plantas originais, observa-se, na Figura 2.32, um alçado representativo 

da eliminação de uma das paredes e de um arco de descarga e, por isso, será possível deduzir a 

existência de um misto de tecnologias; por um lado deparou-se com fundações continuamente 

alinhadas com as suas paredes (Figura 2.33); por outro, a ligação entre paredes com um ou mais arcos 

de descarga (Figura 2.34) (Ver localização Anexo 2). 

 

Figura 2.28   Inspeção no pavimento (IP A) 

 

Figura 2.29    Inspeção no pavimento (IP B) 

 Figura 2.30   Alçado Original: Fundações 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Alpendre a tardoz 

Nas zonas a tardoz do edifício, a utilização de estruturas metálicas para os pavimentos das instalações 

sanitárias e cozinhas, está de acordo com o que era hábito na época da construção, derivado à crença 

generalizada de maior durabilidade comparativamente aos pavimentos de madeira. No entanto, devido 

à insuficiente proteção, a corrosão tornou-se um dos principais causadores da fraca longevidade do 

 

Figura 2.31   Exemplo de fundação semidireta 

(Appleton, 2003) 

 

Figura 2.32  Alteração do Alçado Original (1944): Construção da Cave no lado esquerdo 

 

Figura 2.33   Cave construída sob a semicave existente. 

 

Figura 2.34    Arco de alvenaria (Zona PS C) 
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material, invalidando assim a sua vantagem (Simões & Bento, 2012). No caso em estudo, existe na zona 

tardoz uma estrutura metálica em mau estado (Figura 2.35 e Figura 2.36) que, ao longo do tempo, foi 

sofrendo algumas alterações na sua utilização, tendo acabado, em última estância, por funcionar como 

alpendre. O pavimento é constituído por vigas metálicas em “I”, nas quais se apoiam abobadilhas 

cerâmicas, que são interligadas por argamassa na face superior (Figura 2.37). 

 

Figura 2.37   Pavimento composto por perfis metálicos e abobadilhas cerâmicas interligadas por argamassa. 

(Appleton , 2005) 

2.3. Alterações do Edifício 

Todas as informações constantes neste subcapítulo foram retiradas dos documentos presentes no 

Arquivo Municipal de Lisboa e provenientes do representante do dono de obra. 

A primeira alteração documentada foi em 1944 com a construção de uma cave para arrumos do lado 

esquerdo em relação ao eixo oblíquo de simetria do edifício (Figura 2.32). Esta alteração consistiu na 

introdução de vários perfis metálicos (perfis em I) de modo a suportar as cargas verticais provenientes 

dos pisos superiores. Os perfis foram apoiados perpendicularmente às fundações do edifício, 

suportados por pilares metálicos. Presume-se que, entre o ano de construção do edifício e o ano do 

 

Figura 2.35   Zona exterior da marquise  

 

Figura 2.36   Vista para o logradouro  
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primeiro registo da introdução da pequena cave (1944), devido a um rearranjo espacial dos fogos de 

cada piso, houve uma alteração do saguão aumentando a área do mesmo para o dobro da inicial. Foi 

introduzida uma escada metálica, mencionada na Figura 2.24, de modo a conseguir ter um segundo 

acesso para os moradores. Com esta alteração, o piso em mansarda foi totalmente rearranjado com o 

fecho do acesso através da escada principal, mantendo-se assim um único acesso, através da escada 

do saguão. Através das plantas abaixo, elucidam-se as alterações mencionadas (Figura 2.38 e Figura 

2.39). 

Entre 1944 e 1955, com o intuito de melhorar o espaço comercial existente na semicave, optou-se por 

abrir grandes vãos tanto no lado direito como no esquerdo, promovendo um espaço mais amplo. As 

vigas estão colocadas sob as paredes de tijolo dos pisos superiores, apoiadas em perfis metálicos e 

pilares de betão armado (Figura 2.40). Atualmente, através da execução de aberturas na forra das vigas 

(Figura 2.41), observou-se quais os tipos de viga existentes, confirmando-se também se correspondiam 

ou não aos indicados no projeto. 

Mais tarde, em 1985, o penúltimo andar sofreu algumas alterações na disposição das paredes divisórias, 

com o objetivo de transformá-lo num espaço residencial. Também se realizou um reforço do pavimento 

na zona tardoz do edifício (cozinha), através de dois perfis metálicos.  

Em 1993, à semelhança das alterações efetuadas na década de 40, o lado direito foi alterado com o 

propósito de tornar o espaço num restaurante (Figura 2.42). Assim, as disposições das paredes de 

compartimentação foram novamente alteradas, retirando-se paredes interiores, de modo a criar maiores 

vãos e introduzindo-se vigas metálicas apoiadas em pilares de betão armado e perfis metálicos, por sua 

vez suportados por sapatas. 

Em suma, pode constatar-se que o edifício em estudo se encontra alterado face ao projeto original. As 

alterações indicadas foram elencadas com o recurso aos documentos obtidos e observações efetuadas 

 

Figura 2.38   Reconstrução das plantas dos pisos 1, 2, 3 e 

4 originais do edifício em estudo (1906). 

 

Figura 2.39   Planta atual do piso 3. 
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em obra. É possível constatar também alterações na disposição de algumas paredes interiores no 1º e 

2º andar. 

 

Figura 2.40   Modelação 3D da semicave do edifício 

desenvolvida em Software SAP2000. 

 

Figura 2.41   Abertura realizada em obra para 

observar a tipologia dos perfis metálicos. 

 

 

Figura 2.42   Planta alteração 1993: Semicave direita 

2.4. Comportamento e Vulnerabilidade Estrutural  

2.4.1 Introdução 

O objetivo primordial desta secção é clarificar e aprofundar os conceitos mais técnicos deste 

documento. Começar-se-á por abordar alguns conceitos chave necessários à demonstração da 

fragilidade do tipo de edificação aqui estudado.  

Pilar de Betão 

Armado 
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Os sismos geralmente têm como origem uma libertação de energia elástica previamente acumulada 

por uma rotura de uma falha geológica, propagando-se por intermédio de ondas sísmicas, promovendo 

vibrações nas construções em qualquer uma das direções, vertical e horizontal. (Lopes, et al., 2008). 

Estas vibrações são importantes para a análise sísmica, especialmente as horizontais, não obstante o 

facto das verticais serem relevantes quando as construções são próximas da zona do epicentro. 

Quando surge a excitação da estrutura, as massas das paredes e dos pavimentos vibram, originando 

forças de inércia que serão maiores quanto maior for a rigidez e massa dos elementos. Igualmente, 

quanto maior for a aceleração na base do edifício, maior serão as forças de resposta. 

Para caracterizar a resistência deste tipo de edifícios, é necessário entender a importância das 

dimensões e forma em planta, número de pisos, qualidade da construção e dos materiais, disposição 

em altura dos elementos estruturais , bem como os métodos utilizados e a sua época de construção 

(Branco M. , 2007). O estudo dos elementos, tais como paredes resistentes, paredes de 

compartimentação, fundações, pavimentos, cobertura e saguões é importante para entender como se 

irá comportar globalmente o edifício, analisando com alguma minúcia as ligações entre estes face ao 

comportamento perante a ação sísmica.  

A falta de qualidade na construção da época antecipa deficiências estruturais que são indiciadas por: 

materiais desadequados; ligação deficiente entre elementos estruturais verticais e horizontais 

provocando pouca redundância estrutural; flexibilidade dos pavimentos; parede de espessura reduzida 

e vãos demasiado largos (Frazão, 2013). 

2.4.1. Paredes 

Em qualquer construção desta tipologia, as paredes exteriores são o elemento preponderante para 

determinar o grau de resistência à ação sísmica. Assim, é natural que estas sejam o alvo preferencial 

dos estudos que pretendem analisar com todo o rigor os possíveis mecanismos de colapso. No caso 

das paredes de alvenaria, as características que mais sobressaem são a boa resistência a esforços de 

compressão e a insuficiente capacidade em lidar com forças de tração (Carvalho, 1983). Como a vida 

útil dos “Gaioleiros” já foi ultrapassada, os materiais ligantes das paredes de alvenaria foram se 

deteriorando. Isto promoveu a redução da coesão do material, sendo esta mesma uma característica 

importante para a resistência à ação sísmica.  

O foco do estudo deve ser dirigido às deformações originadas nas paredes, nas zonas críticas onde se 

geram trações. A incapacidade de resistir a essas trações provoca dois tipos de mecanismo de colapso: 

para fora do plano e no próprio plano da parede. O mecanismo para fora do plano relaciona-se com 

deficientes ligações entre paredes e/ou paredes e pisos. Como se pode analisar na Figura 2.43, a fraca 

ligação entre elementos estruturais permite que estes funcionem de uma forma isolada, sacrificando a 

segurança estrutural global e parcial. Esta solução é frequentemente encontrada neste tipo de edifícios. 

A possibilidade de mecanismo no próprio plano é condicionante quando garantida uma suficiente 

ligação entre paredes, evitando primeiramente o mecanismo para fora do plano. 



22 

 

 

Figura 2.43   Paredes não colaborantes (adaptado de (Carvalho, 1983)) 

De modo a solucionar este problema, é necessário definir uma ligação mais coesa entre paredes, similar 

ao funcionamento de uma caixa (Figura 2.44). Este comportamento implica um funcionamento em 

conjunto, melhorando a redundância estrutural, podendo assim, perante uma ação sísmica, existir 

alguma redistribuição de esforços. No caso da Figura 2.45, é importante referir que nem sempre 

funciona este tipo de ligação, porque quando presenciamos o comportamento de paredes de 

comprimento considerável com falta de travamento perpendicular intermédio, verificamos que estas 

acabam por funcionar de forma aproximadamente isolada. 

Para contrariar o caso descrito na Figura 2.45, as paredes de compartimentação, usualmente de tijolo 

e tabique de pequena espessura, acabam por ser importantes, devido à ausência de contraventamento 

neste tipo de edifícios. Apesar de não ter influência direta na resistência à ação sísmica, as paredes de 

compartimentação acabam por mostrar alguma relevância no contraventamento das paredes exteriores 

ao saguão, permitindo compatibilizar os deslocamentos horizontais e aumentar a rigidez horizontal do 

edifício (Branco M. , 2007).  

 

 

 

Figura 2.44   Construção de 4 paredes travadas por cunhais 

(adaptado de (Carvalho, 1983)) 

 

Figura 2.45   Construção alongada 

constituída por quatro paredes travadas nos 

cunhais (adaptado de (Carvalho, 1983)) 
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As paredes com aberturas têm um funcionamento distinto das paredes “cegas”.  Uma das diferenças 

está na ligação entre paredes e a fundação, uma vez que as aberturas afetam a distribuição das forças. 

No caso das paredes cegas, as forças são descarregadas diagonalmente. No entanto, no caso das 

paredes com aberturas, estas são interrompidas nas singularidades, promovendo: (i) a subdivisão da 

força global nos nembos; (ii) redução da área de parede que promove maiores tensões localizadas nas 

aberturas, comparativamente com uma parede cega para uma mesma força global; (iii) deformações 

superiores às parede cegas, pelo facto de existir menor rigidez (Figura 2.46) (Carvalho, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, através de uma leitura atenta da descrição efetuada no capítulo anterior, torna-se claro o facto 

do edifico corresponder às situações referidas. A junção de todas as características referidas 

anteriormente, irá dar azo ao surgimento de um conjunto de situações críticas que irão, inevitavelmente, 

provocar mecanismos de rotura de especial interesse para o presente estudo. Apresenta-se, de seguida, 

dois exemplos de mecanismo de rotura para fora do plano das paredes. No primeiro caso, o colapso 

dá-se por esmagamento e posteriormente por derrubamento da parede (Figura 2.47). Apesar de ser 

um modo de colapso local, pode originar o colapso total da estrutura devido à falta de apoio da cobertura 

ou dos pisos acima da charneira de rotura (Figura 2.48) (Frazão, 2013). 

 

 

Figura 2.47   Mecanismo de rotura para fora do plano 

da parede (Pereira, 2009) 

 

Figura 2.48   Mecanismo de derrubamento para fora 

do plano da parede (Pereira, 2009) 

 

 

Figura 2.46   Comportamento de uma parede com aberturas 

(adaptado de (Carvalho, 1983)) 
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Para a análise dos modos de rotura no próprio plano da parede, usualmente este é dividido por: (i) Corte: 

Deslizamento ou fendilhação diagonal; (ii) Derrubamento: Flexão composta. Neste caso, são relevantes 

as dimensões dos nembos porque são esses os principais elementos resistentes da ação sísmica que, 

por sua vez, são dependentes da ligação aos lintéis. Nas Figuras 2.49 e 2.50, ilustram-se dois tipos de 

colapso no plano relativo à influência das aberturas (Frazão, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Pavimentos 

Os pavimentos são altamente deformáveis face à ação sísmica, não conseguindo redistribuir forças 

entre os elementos verticais resistentes. Como se observa na Figura 2.51, a incapacidade de manter a 

sua forma em planta sofrendo distorções para esse tipo de ações, promove um tipo de comportamento 

longe do idealmente conseguido nas estruturas mais modernas, ou seja, o denominado comportamento 

de diafragma rígido. (Figura 2.52). 

A deficiente ligação entre os elementos estruturais verticais e horizontais, ocorre pelo motivo dos 

pavimentos terem entregas insuficientes e também por serem simplesmente apoiados. 

 

Figura 2.49   Mecanismo global no plano das 

paredes afetando diretamente os lintéis (Candeias 

P. , 2008) 

 

Figura 2.50   Mecanismo global no plano das 

paredes afetando diretamente os nembos 

(Candeias P. , 2008) 

 

Figura 2.51   Efeito distorcional do pavimento sob 

ação sísmica (Cardoso, 2002) 

 

Figura 2.52   Ação sísmica atuando no pavimento 

rígido (Box Behaviour) (Carvalho, 1983) 
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2.4.3. Conclusão  

Os edifícios “Gaioleiros” em geral, têm um comportamento deficitário na resposta às ações sísmicas. 

Mesmo que tenham sido concebidos para funcionarem em quarteirão, uma análise isolada do edifício 

deverá ser sempre considerada pelo facto das condições de apoio laterais poderem sofrer alterações 

com o passar do tempo. Neste caso de estudo, estamos perante um edifício de gaveto, em que uma 

das empenas se encontra livre de apoio. Esta pode ser uma situação mais gravosa comparativamente 

a uma situação em que as duas empenas estão ligadas a edifícios adjacentes.  

Será de salientar que, tendo em conta a relevância da rigidez e massa da estrutura para o estudo da 

ação sísmica, será necessário avaliar as alterações das mesmas, em planta e altura, de modo a entender 

a influência que podem ter no desempenho da estrutura. 

Uma das ações de melhoria significativa seria a distribuição da ação sísmica lateral pelas paredes na 

direção paralela à ação, interligando corretamente esses elementos entre si. Assim, promover-se-ia um 

funcionamento em conjunto, usualmente chamado comportamento em caixa (Box behaviour).  
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3. Modelação Numérica 

3.1. Introdução 

A conceção de um modelo numérico de uma estrutura existente é caracterizada pela sua complexidade, 

envolvendo a necessidade de uma cuidada análise, estudo e reflexão do próprio edifício e da sua 

envolvência. Dever-se-á garantir uma correta definição dos elementos estruturais e das respetivas 

ações, de modo a conseguir obter resultados com algum realismo relativamente àquilo que se pretende 

analisar. Assim, é importante simplificar o modelo, de forma a selecionar os elementos estruturais 

importantes para a análise do funcionamento da estrutura e procurar aproximar o melhor possível o 

modelo à realidade, nomeadamente através da realização da calibração do modelo em função de 

resultados de ensaios dinâmicos realizados in situ. Através de um processo iterativo, pretende-se 

encontrar uma solução o mais próxima possível do caso real. Simultaneamente, estes valores serão 

comparados com outros estudos relacionados com o tema (Anexo 4 – Tabela 21). No final deste 

capítulo, serão analisadas perspetivas diferentes a ter em conta na modelação dos pavimentos de 

madeira.  

Para realizar este estudo, utilizou-se o software de simulação de elementos finitos SAP2000 v20 

(Computers and Structures Inc, 1995), que permitiu resolver problemas com um grau de dificuldade 

elevado no universo da Engenharia. Importa referir que a escolha do programa é determinante na 

obtenção dos resultados e conclusões. A consideração dos estudos realizados por Frazão (2013), 

Branco (2007), Silva (2011) e Monteiro (2012) permitiu obter conhecimentos importantes relativamente 

ao software utilizado, permitindo ajuizar de um modo mais ponderado os resultados observados.  

3.2. Definição dos Materiais no SAP2000 

No edifício, foram observados os seguintes materiais: alvenaria de tijolo, alvenaria de pedra, madeira, 

aço e betão. Não obstante a relevância em realizar as janelas de inspeção referidas no capítulo anterior, 

será importante referir que, devido à impossibilidade de executar testes de caracterização mecânica 

dos materiais, tentou mitigar-se a ausência dos mesmos através de uma adequada pesquisa 

bibliográfica, de modo a não assumir características irrealistas. No Anexo 4, apresenta-se um resumo 

de alguns valores obtidos através de ensaios em edifícios de tipologia semelhante realizados por 

diversos autores. Adotou-se como principal referência a norma italiana (NTC, 2008) pela sua 

acessibilidade de informações desta natureza, como também de um artigo do “International Journal of 

Architectural Heritage” (Simões, et al., 2017). Posteriormente, realizaram-se alguns ajustes das 

propriedades dos materiais, de modo a conseguir simular uma resposta mais correta do edifício 

relativamente às ações dinâmicas, com o auxílio de ensaios de calibração dinâmica executados in situ. 
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Dado a complexidade de conhecer o valor exato do módulo de elasticidade de um elemento 

heterogéneo como as paredes de alvenaria, considerou-se um valor médio para a sua definição. Este 

parâmetro é muito importante para garantir um certo realismo ao modelo da estrutura, devido à sua 

influência direta no comportamento dinâmico (Frazão, 2013). 

O valor do coeficiente de amortecimento foi assumido como constante em todos os materiais (5%). Isto 

acontece porque as alvenarias têm valores que condicionam os restantes materiais, por exemplo, a 

madeira (10%) (Azevedo & Lopes, 1995) (Branco M. , 2007). 

Começou-se por introduzir as características dos cinco tipos de materiais definidos no edifício em 

estudo: alvenaria de pedra, tijolo, madeira, betão e aço. O peso próprio (γ), o módulo de elasticidade 

(E), o coeficiente de Poisson (ν) e o coeficiente de amortecimento (ξ) foram os parâmetros estabelecidos 

para cada material. 

Para a madeira, assumiu-se um módulo de elasticidade de 8 GPa, conforme a bibliografia consultada 

(Anexo 4). O peso dos elementos de madeira foi considerado distribuído uniformemente em todo o 

pavimento. 

Relativamente ao betão e aço, utilizaram-se valores standard com base na bibliografia (Farinha & Reis, 

1993) (Tabela 3). 

A definição dos valores das propriedades dos materiais teve como principal referência o regulamento 

italiano (NTC, 2008) e uma vasta consulta bibliográfica mencionada no Anexo 4, encontrando-se na 

tabela seguinte os valores adotados: 

 

Tabela 3   Resumo das propriedades dos materiais definidos no modelo numérico. 

 

Módulo de 

Elasticidade 

E (GPa) 

Peso 

Volúmico 

γ (kN/m3) 

Coeficiente de 

amortecimento 

ξ 

Coeficiente de 

Poisson 

ν 

Alvenaria de 

Pedra 
0.8 19 

5% 0.2 

Alvenaria de 

Tijolo 
1.1 18 

Madeira 8 - 

Betão C16/20 16 25 

Aço 275 200 78 

3.3. Definição dos Elementos 

Para a realização do modelo, foi necessário criar dois tipos de elementos estruturais: elementos shell, 

para simular elementos de áreas; elementos frame, para simular elementos de barra. Através de uma 
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inspeção adequada, demonstrada no capítulo 2, identificou-se vários elementos importantes a serem 

caracterizados no modelo numérico. Os elementos verticais principais são constituídos por alvenaria de 

pedra, a alvenaria de tijolo e a parede de tabique. As paredes com espessura superior a 20 cm foram 

assumidas como elementos shell thick, e as com espessura inferior, shell thin.  

Relativamente à constituição do pavimento, criou-se uma estrutura composta por diferentes elementos 

que simulem o comportamento do pavimento de madeira. Optou-se por desprezar a contribuição das 

tábuas de solho no funcionamento estrutural, sendo este composto unicamente por tarugos e vigas de 

madeira. Todos os elementos frame foram considerados como barras biarticuladas. A Figura 3.1 

representa em planta os elementos verticais e a orientação dos elementos principais de suporte do 

pavimento. 

 

Figura 3.1   Identificação em planta dos elementos verticais e orientação dos barrotes do pavimento. 

 

3.3.1. Alvenaria  

Para modelar as paredes de alvenaria de pedra e tijolo criou-se quatro elementos shell thick distintos. 

Através do estudo feito por Castro, entendeu-se existir a necessidade de ter especial cuidado na 

modelação de elementos espessos, de modo a contabilizar a deformabilidade por esforço transverso, 

considerando-se assim todos os elementos com espessura igual ou superior a 20 cm com estas 

características (Castro, 2007). 

Uma das principais hipóteses admitidas nos modelos em questão foi a redução dos esforços de flexão 

das paredes. Esta foi imposta de modo a conseguir simular um comportamento mais realista do 

funcionamento de uma parede de alvenaria. Para isso, reduziram-se nos modifiers de cada elemento 

shell 90% das variáveis m11, m22, m12, v13, v23 (Freitas, 2009). 
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3.3.2. Paredes de tabique 

Visto que o edifício em questão contém uma resistência sísmica muito desadequada para a exigência 

dos regulamentos de hoje em dia, optou-se por modelar as paredes de tabique, por se considerar que 

estas contribuem de algum modo para um contraventamento entre elementos estruturais. A modelação 

das paredes de tabique foi baseada em dois estudos distintos realizados por Branco e outro por Azevedo 

e Lopes (Branco M. , 2005) (Azevedo & Lopes, 1995). Na Figura 3.2 está patente o pórtico 

contraventado utilizado para satisfazer o comportamento real da parede no modelo numérico realizado 

por Branco. Este modelo é composto por cinco barras biarticuladas:  

• dois elementos diagonais de 0.10 x 0.10 de tabique 

• três elementos de 0.10 x 0.10 de material rígido (E=100GPa; modifiers a 10 000) 

O ensaio de rotura por corte realizado por Azevedo e Lopes foi determinante para saber qual a rigidez 

ao corte a admitir neste tipo de paredes. Observou-se um valor de rigidez por metro de comprimento 

de tabique de 108.7 kN/m/m. Pelo facto de haver vãos diferentes, existiu a necessidade de corrigir a 

rigidez de cada elemento de tabique, de modo a conseguir obter uma rigidez correspondente à obtida 

por Azevedo e Lopes.   

 
 

Figura 3.2   Modelo utilizado para a simulação das 

paredes de tabique (Branco M. , 2005) 

Figura 3.3   Modelo da parede de tabique em SAP2000. 
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3.3.3. Pavimentos 

Ao iniciar a modelação generalizada dos pavimentos, gerou-se dois elementos distintos: os tarugos e 

as vigas. As dimensões e espaçamentos foram obtidos diretamente a partir do edifício existente, sendo 

estes:  

• Vigas de 0.18 x 0.08 m, afastadas de 0.40 m; 

• Tarugos de 0.10 x 0.10 m, afastados de 1.00 m. 

Predominantemente, as vigas encontram-se perpendicularmente apoiadas nas paredes, com os tarugos 

a impedirem o surgimento de deformações transversais nas mesmas (Figura 3.1 e Figura 3.4).  

Para a construção desse tipo de pavimento, utilizaram-se elementos barra biarticulados. O afastamento 

das vigas usado no modelo é de 0.50 m, devido à estrutura da malha criada nas paredes onde são 

apoiadas as vigas. O fator multiplicativo utilizado para corrigir a área da viga foi obtido tendo em conta 

os espaçamentos diferentes entre o caso do modelo e o caso real (0.40 m), considerando-se assim 1.25 

nos modifiers. 

No pavimento do Piso 1, foram introduzidos todos os elementos observados nas plantas de alteração 

(Anexo 3) e devidamente confirmadas com visitas ao edifício. Constatou-se que a intenção principal do 

reforço realizado neste pavimento tinha o propósito de aumentar os vãos livres no R/c, eliminando várias 

paredes estruturais e não estruturais no interior do edifício. Identificou-se vários tipos de perfis metálicos 

(IPN e HEB) apoiados sobre as paredes resistentes, pilares de betão, bem como sobre perfis metálicos. 

Na Tabela 4, está representado graficamente um resumo de todos os elementos criados no programa. 

 

 

Figura 3.4   Pavimento do 1º Piso composto por perfis metálicos (amarelo); pilares de betão armado (cinzento); 

vigas e tarugos de madeira (castanho). 
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Tabela 4   Resumo dos elementos utilizados no modelo numérico. 

3.4. Definição das Ações 

A caracterização das ações é um dos processos mais importantes para executar uma correta análise 

ao edifício. Devido à impraticabilidade de quantificar os valores das massas dos elementos no próprio 

edifício, é necessário recorrer a documentos fiáveis. Para a quantificação das ações dos elementos 

antigos, optou-se por escolher as tabelas técnicas de Farinha e Reis (1993), uma vez que essas têm 

sido amplamente utilizadas em muitas dissertações. Paralelamente, recorreu-se também ao Eurocódigo 

1 (EC1-1, 2009) para a definição das ações variáveis. 

3.4.1. Ações permanentes 

Na construção dos modelos, consideraram-se algumas simplificações, por estas não contribuírem, de 

um modo significativo, para as análises em estudo. Os elementos introduzidos através de ações foram 

as escadas, os pavimentos, a cobertura e as paredes divisórias referentes ao último piso. Encontra-se 

na Tabela 5 um resumo de todas as ações introduzidas no modelo. 

As escadas foram consideradas como carga na parede adjacente com um valor de 1,96 kN/m (Branco 

M. , 2005).  

 
Designação no 

modelo 

Tipo de 

elemento 

Dimensões 

(m) 
Observações 

Identificação 

dos materiais 

Alvenaria de 

Pedra 

PED 0.7 

shell thick 

0.70 

Redução do m11, m12, m22, 

v13 e v23 para 10% do 

valor inicial 

Azul 
PED 0.5 0.50 

Alvenaria de 

Tijolo 

TIJ 0.3 0.30 
Vermelho 

TIJ 0.2 0.20 

Madeira 

TAB 

frame 

0.10 x 0.10 

Barras biarticuladas 

(modifiers do elemento 

rígido a 10 000) 

 

Castanho PAV 0.18 x 0.08 

TAR 0.10 x 0.10 

Betão armado 

B 20 x 20 

25 x 25; 30 x 20; 40 

x 20 

- Cinzento 

Aço 

IPN 180; 200; 220; 

240; 300; 320; 340; 

380; 400 

HEB 200; 240; 260 

- Amarelo 

Elemento 

Rígido 
RIGIDO 0.10 x 0.10 Rosa 
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A estrutura da cobertura assumiu-se estar continuamente apoiada sobre as paredes resistentes do 

edifício, nomeadamente na zona interior e exterior, saguão e parede da fachada, respetivamente. A 

carga associada à cimalha também foi considerada. 

O valor adotado para as cargas permanentes nas varandas foi de 5.3 kN/m. Este valor foi calculado 

através da espessura, da largura e da densidade do material. Assumiu-se que as varandas são 

constituídas por pedra lioz, característica deste tipo de edifícios, tendo esta um peso volúmico de 26,5 

kN/m3 (Marmonegrais, 2018). 

Tabela 5   Resumo das ações permanentes assumidas no modelo numérico. 

 Designação Carga distribuída (kN/m2) kN/m* 

Cobertura 

Telha marselha + ripas + varas 0.65 

= 1.16* - Madres e contraventamento 0.2 

Asnas até 10 m 0.15 

Parede divisória Tabique 1.35 - 

Pavimento 

Estrutura (Vigas com tábuas de solho) 0.5 

= 1.10 - Esteira de madeira 0.2 

Estuque sobre fasquiado 0.4 

Escadas - - - 1.96 

Cimalha - - - 4.75 

Varanda - - - 5.30 

*projeção horizontal a 30º. 

3.4.2. Ações variáveis 

A caracterização das ações variáveis a aplicar no modelo numérico foi realizada com recurso ao 

Eurocódigo 1 (2009). Os valores considerados encontram-se representados na Tabela 6, sendo 

relativos à carga distribuída da sobrecarga regulamentar dos edifícios de habitação. 

Tabela 6   Sobrecargas utilizadas no modelo (EC1-1, 2009). 

Designação Carga distribuída (kN/m2) 

Piso 2 

Cobertura 0.4 

Varandas 5 

Escadas 3 

3.4.3. Ação sísmica regulamentar 

Os pressupostos utilizados para o estudo da análise sísmica foram baseados no EC8 e na norma italiana 

NTC 2008. Neste subcapítulo apresentar-se-á os conceitos relativos ao input do programa relacionados 
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com o EC8 e, posteriormente, no Capítulo 4, serão explicados os pressupostos relacionados com o NTC 

2008. 

O Eurocódigo 8 indica quatro possibilidades para considerar a ação sísmica: Análise estática por forças 

laterais; Análise modal por espetro de resposta; Análise estática não linear; Análise (dinâmica) temporal 

não linear.  Nesta dissertação, o método de análise proposto será com base na análise elástica linear 

por espetro de resposta com afetação do coeficiente de comportamento (q). Salienta-se que esta análise 

não é a mais apropriada para esse tipo de edifício caso este não seja devidamente intervencionado nos 

pisos com soluções de reforço compatíveis. 

Relativamente aos parâmetros utilizados no modelo numérico (Tb, Tc, Td, e S), mencionados na Tabela 

7, os mesmos foram obtidos através do anexo nacional (A.N.- (EC8-1, 2005)), que define o espetro de 

resposta elástico. Este está diretamente relacionado com a zona sísmica (1.3) e o tipo de solo escolhido. 

A aceleração de projeto em rocha denominado agr, é igualmente obtida no A.N. relacionado com a 

localização da estrutura e com o tipo de ação sísmica em causa. Foram analisadas as respostas da ação 

sísmica para o sismo do tipo 1 e do tipo 2, concluindo-se que o sismo do tipo 1 apresenta uma ação 

mais desfavorável face à resposta da estrutura. Na presente dissertação, apenas é detalhada a análise 

sísmica referente ao sismo do tipo 1. Para a construção do edifício adjacente à estrutura em análise, 

foram realizados ensaios geotécnicos que foram facultados para o presente estudo. Com base nestes 

documentos, concluiu-se que a estrutura em estudo assenta num solo do tipo C. A classe de importância 

foi estabelecida como classe II por se tratar de um edifício corrente.  

O coeficiente de comportamento é utilizado na prática corrente de projeto para considerar os efeitos 

não lineares, através da simplicidade de uma análise linear. Este coeficiente é dependente da ductilidade 

das estruturas e dos seus materiais, bem como na capacidade de dissipação de energia do edifício. No 

caso em estudo, o Eurocódigo 8 define a necessidade de utilizar um valor igual a 1.5. No entanto, o 

regulamento italiano permite quantificar o coeficiente de comportamento para este tipo de edifício com 

o valor de 2.7, revelando uma confiança elevada na capacidade dissipativa da estrutura, implicando um 

estudo mais profundo do edifício em causa. Nesta dissertação será somente abordado o coeficiente de 

comportamento igual a 1.5 por se entender ser o mais adequado para o estudo do edifício. Apesar de 

existir coeficientes de amortecimento diferentes para o aço, madeira, alvenaria e betão, foi considerado 

igual para todos os materiais com valor de 5%, visto que este é associado ao valor característico das 

alvenarias, sendo o mais condicionante (Frazão, 2013). 

Para a análise sísmica será necessário considerar a combinação sísmica indicada no EC 0 (EC0, 2009), 

segundo a equação (3.1). Para a combinação das respostas modais será utilizado a CQC – “Combinação 

Quadrática Completa”. 

 𝑆𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝛴𝐺 + 𝛴𝛹2 ּ 𝑄 + 𝐸 (3.1) 

Em que: 
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G - Cargas permanentes; Q - Sobrecargas; E - Sismo;  𝜳𝟐 = 0.3 (Segundo EC1-1 para edifícios 

habitacionais) (EC1-1, 2009) 

Tabela 7   Parâmetros referentes ao espetro de resposta da acão sísmica do tipo 1. 

Parâmetros independentes Parâmetros dependentes 

Zona sísmica 1.3 S 1.50 

agr [m/s2] 1.5 Tb [s] 0.10 

Classe de importância  II Tc [s] 0.60 

Tipo de solo C Td [s] 2 

Coeficiente de comportamento (q) 1.5   

Em que: 

S - Coeficiente de solo; Tb – limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante; Tc 

- limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante; Td – valor que define no 

espetro o início do ramo de deslocamento constante;  

3.5. Caracterização do Modelo Numérico 

Posteriormente à definição de todos os parâmetros anteriores, segue-se a construção do modelo 

numérico de elementos finitos. Com recurso ao software AutoCad, começou-se por construir a 

representação das linhas médias de todos os alinhamentos das paredes estruturais a serem analisados, 

sendo posteriormente transferidos para o SAP2000, por forma a desenvolver o modelo base. 

Seguidamente, procedeu-se à associação dos elementos existentes com as secções, dando forma aos 

primeiros pisos correntes. 

A consideração das aberturas nas paredes de alvenaria é importante para uma avaliação mais realista, 

permitindo a identificação dos pontos de maior concentração de tensões e a obtenção da massa total 

do edifício mais próxima da realidade. No caso da parede exterior frontal, as aberturas existentes 

correspondem a aproximadamente 20% da área total. 

Optou-se por não modelar a estrutura metálica situada no tardoz do edifício, por não ser objeto de 

estudo da presente dissertação e por não influenciar a resposta global do edifício em análise tendo em 

conta que a estrutura metálica apresenta um elevado estado de degradação.  

Na modelação das fundações do edifício, considerou-se que estas se encontram apoiadas em todo o 

comprimento das paredes estruturais. 

Nas Figuras 3.5 e 3.6, encontram-se várias perspetivas do modelo numérico, nomeadamente uma vista 

frontal e tardoz. Nas Figuras 3.7, 3.8 e 3.9, encontra-se a perspetiva tridimensional do R/c.  
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   Figura 3.5   Vista 3D do modelo numérico (frontal).  Figura 3.6   Vista 3D do modelo numérico (tardoz). 

 

Figura 3.7   Vista 3D do pavimento do 1º piso. 

 

Figura 3.8   Modelo 3D dos reforços executados no 

pavimento do 1º Piso. (sem vigas e tarugos) 

 

Figura 3.9   Modelo 3D dos reforços executados no 

pavimento do 1º Piso. (completo) 
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3.6. Calibração 

3.6.1. Introdução 

De modo a conseguir uma aproximação mais realista do modelo numérico desenvolvido, este deverá 

ser devidamente calibrado com recurso a ensaios in situ de caracterização dinâmica. Esta calibração 

resume-se a um processo iterativo focado na alteração de parâmetros característicos dos materiais, 

comparando os resultados obtidos nos ensaios in situ com os resultados obtidos pelo programa de 

cálculo SAP2000.  

Será necessário entender que, por vezes, os resultados não são tão claros como idealmente se julga.  

Dever-se-á ter conhecimento específico sobre essa matéria a priori da realização do ensaio, como 

também na análise dos resultados, de modo a filtrar satisfatoriamente os principais problemas. Estes 

são comuns porque o ensaio é realizado com vibrações ambientes e não com vibrações forçadas, 

estando em causa alguma aleatoriedade possível no registo dos resultados. Para conseguir desmistificar 

estas situações, deve ter-se em conta o que está a acontecer no edifício no momento do ensaio, como 

também o que está a decorrer à sua volta, realizando vários ensaios, de modo a salvaguardar as 

interpretações futuras.  

A razão subjacente à escolha deste tipo de ensaio prende-se com o facto do mesmo não ser destrutivo 

e pela possibilidade de ser realizado com o equipamento existente no Instituto Superior Técnico. 

3.6.2. Ensaios in situ 

No dia 4 de outubro de 2018, aproximadamente pelas 11 horas, realizou-se a 2ª visita ao edifício de 

modo a realizar o ensaio de caracterização dinâmica. Este foi realizado em diferentes pontos em planta, 

a uma cota de aproximadamente 17 m em relação à cota da rua. 

O ensaio foi realizado com os seguintes materiais e respetivas características (Figura 3.10):  

• 1 Computador portátil Compaq com o software Quick Talk; 

• 1 Unidade triaxial: 

o Marca: Kinemetrics; 

o Modelo: ETNA; 

o Gama dinâmica superior a 135 dB; 

o Largura de banda do sensor de DC até 200Hz; 

o Linearidade inferior a 1000 ug/g; 

o Histerese inferior a 0.1% do full-scale; 

o Sensibilidade cruzada inferior a 1% (incluindo desalinhamentos); 

o Full-scale selecionável por hardware entre 0.25g e 4g; 

o Bateria de lítio; 

o Cartão PCMCIA interno com conversão analógico-digital de resolução 18 bits. 
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Primeiramente, a unidade triaxial (UT) é conectada ao computador portátil que, com o software Quick 

Talk, permite fazer a comunicação entre os dois equipamentos. Para obter uma leitura mais percetível 

dos resultados, necessitou-se alinhar as coordenadas cartesianas da UT com os eixos principais da 

planta do edifício, bem como orientar a UT igual ao modelo numérico. Na Figura 3.11, demarca-se os 

eixos utilizados em todos os ensaios. Após o acerto do equipamento, iniciaram-se os ensaios, realizando 

4 amostras em cada ponto (figura 4.11). Cada ensaio foi realizado com os seguintes parâmetros: 

• Cartão PCMCIA escolhido como destino de gravação; 

• Sample Rate: 200Hz; 

• Pre-event time de 30 segundos; 

• Post-event time de 15 segundos; 

• Min. run time de 60 segundos. 

A leitura e o tratamento de dados foram feitos com recurso ao software Viewwave. Com auxílio do Excel 

2016, procedeu-se a uma filtragem dos ensaios realizados para cada zona, escolhendo o que 

visualmente mostrasse uma maior razoabilidade. 

 

Figura 3.10   Material utilizado nos ensaios de caracterização. 

Local Nº do ensaio 

Z1 1; 2; 3 e 4 

Z2 6; 7; 8 e 9 

Z3 
11; 12; 13 e 

14 

Z4 
16; 17; 18 e 

19 

 

Figura 3.11   Locais onde se realizaram os ensaios de caracterização (zonas Z1, Z2, Z3 e Z4). 
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A necessidade de realizar ensaios em várias zonas do edifício é consequência direta do intuito de 

identificar claramente os diferentes tipos de modos de vibração. A relevância de se realizar a uma cota 

elevada deve-se à possibilidade de aproveitar a maior amplitude das vibrações do edifício, bem como 

uma melhor distinção das frequências. A escolha das zonas na extremidade do edifício, como por 

exemplo a zona 1, 3 e 4 apresentados na Figura 3.10, teve como objetivo encontrar os modos de torção 

do edifício. No caso da zona 2, apesar de não se situar mesmo no centro do edifício por manifesta 

impossibilidade, optou-se por colocá-la o mais perto do mesmo, de modo a obter os modos principais 

de translação. 

Será ainda relevante referir a possibilidade do edifício adjacente se encontrar encostado segundo a 

empena B (zona 4), podendo influenciar de algum modo os resultados obtidos. Este assunto será 

discutido no subcapítulo 3.7.4.   

3.6.3. Tratamento dos resultados 

Para o tratamento dos valores obtidos em cada ensaio, recorreu-se ao programa Viewwave. Este permite 

visualizar os dados adquiridos, bem como exportar para uma lista, facilitando o tratamento dos dados 

no programa Excel. Na Figura 3.13, ilustra-se os dados relativos às acelerações nos três eixos e do 

espetro de Fourier (Figura 3.12). Através destes dois tipos de gráficos, realizou-se uma análise 

detalhada em cada zona, de cada amostra, procurando identificar as amostras que conduzem a 

resultados mais coerentes. Notou-se que, em cada um dos pontos de ensaio, existem duas amostras 

que ilustram uma maior disparidade e as outras duas que denunciam um comportamento similar. 

Através do programa Excel, procedeu-se à análise detalhada dos resultados obtidos com recurso ao 

método da transformada rápida de Fourier (FFT- Fast Fourier Transform). Esta foi executada através de 

um suplemento existente no programa (Análise de Fourier) que permitiu escolher como input o tempo 

e as acelerações para uma determinada direção. Daqui resultou um número complexo que, por sua vez 

e com o auxilio do comando Imab, se transformou num valor absoluto ilustrado nas ordenadas da Figura 

3.14 e Figura 3.15, como transformada de Fourier. 

Como foi selecionado uma largura de banda do sensor de 200 Hz, foi necessário contabilizar o intervalo 

de tempo entre cada resultado tempo (inverso da frequência) igual a 0.005 s. Os intervalos de frequência 

definidos para a criação nas abcissas da Figura 3.14 e Figura 3.15 foram definidos pela equação (3.2), 

em função da dimensão da amostra e do intervalo de tempo entre pontos. 

No processamento dos dados, sobrepuseram-se os ensaios escolhidos em cada direção e selecionou-

se os ensaios 4, 9, 14 e 18 para a representação das zonas Z1, Z2, Z3 e Z4, respetivamente. Cada 

gráfico identifica somente um intervalo de frequências entre os 1.5 e os 5 Hz, de modo a apresentar os 

três primeiros modos mais relevantes e com maior clareza. Importa ressalvar que, para frequências 

 𝛥𝑓 =
1

4096 × 0.005
 (3.2) 
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elevadas, existe a possibilidade de alguns modos identificados no ensaio não serem de fácil identificação 

no modelo numérico. 

 

 

Figura 3.12   Espetro de Fourier do Ensaio 

4 (Local – Z1). 

Figura 3.13   Registo das acelerações em função do tempo no 

Ensaio 4 (Local - Z1). 

Relativamente à Figura 3.14, esta apresenta 3 pontos de convergência de soluções nos 2.50 Hz, 2.85 

Hz e 3.80 Hz. Os dois primeiros modos são de translação. O 3º modo é também de translação, contendo 

uma maior participação relativa à componente de torção.  

A Figura 3.15 apresenta o 1º modo de translação em Y, aproximadamente com 2.50 Hz, um 2º modo 

de translação em Y mais pronunciante nos 2.95 Hz e aparentemente um modo com translação em Y e 

alguma torção com frequência a rondar os 4.30 Hz. É importante relatar a semelhança do 3º modo de 

cada direção estudada (x e y) mostrar torção nos pontos 1 e 4 (pontos situados na periferia do edifício). 

 

Figura 3.14   Sobreposição dos ensaios na direção X. 
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Figura 3.15   Sobreposição dos ensaios na direção Y. 

3.6.4. Calibração do Modelo 

O modelo numérico foi ajustado para que as frequências dos primeiros modos de vibração 

correspondessem às frequências determinadas através dos ensaios de caracterização dinâmica. 

Verificando de forma cuidadosa todos os valores introduzidos na modelação, foram testados diferentes 

valores para módulo de elasticidade. Analisou-se, em primeiro lugar, diferentes valores para o módulo 

de elasticidade, por ser o parâmetro que tem uma maior influência. No entanto, não se pretende afastar 

dos valores da bibliografia consultada (Anexo 4).  

Para obter valores de frequências próximos da calibração realizada para uma solução de piso flexível, a 

mais realista de todas, seria necessário utilizar valores do módulo de elasticidade das paredes de 

alvenaria a rondar os 2 e 3 GPa. Optou-se por não realizar essa aproximação, devido ao mencionado 

no parágrafo anterior. Assume-se que esta situação pode acontecer devido ao ensaio ter sido realizado 

sob ações dinâmicas tão reduzidas (como o caso do vento, atividade humana, entre outras), levando a 

amplitudes de vibração muito baixas e deformações dos pisos reduzidas, resultando assim na 

possibilidade do pavimento acabar por se comportar como um pavimento rígido (Candeias B. , 2017). 

Os valores iniciais encontram-se representados na Tabela 8. Tendo em conta que o tijolo se apresenta 

como o material com maior expressão no edifício, o processo iterativo do ajuste do módulo de 

elasticidade no modelo numérico teve início neste material, procurando ajustar o modelo de forma a 

atingir uma frequência fundamental similar à obtida no ensaio de caracterização dinâmica. Será de 

salientar que o peso volúmico não foi objeto de análise, uma vez que a bibliografia consultada mostra 

alguma exatidão neste parâmetro. 

Após ajustar o valor referente ao módulo de elasticidade da alvenaria de tijolo para 1.5, aumentou-se 

também de 0.8 para 1 GPa o E da alvenaria de pedra, de modo a conseguir equilibrar com maior 

precisão a frequência fundamental (Tabela 9). Os valores finais são razoáveis, tendo em consideração 

as características deste tipo de edifício. Estes valores situam-se dentro dos limites referidos na 

bibliografia (Anexo 4 - Tabela 21). 
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Tabela 8   Valores iniciais dos módulos de elasticidade e frequência. 

Material E (GPa) 
Frequência Fundamental 

(Hz) 

Alvenaria de Tijolo 1.1 

2.1 Alvenaria de Pedra 0.8 

Madeira 8.0 

 

Tabela 9   Valores finais dos módulos de elasticidade e frequência. 

Material E (GPa) 
Frequência 

Fundamental (Hz) 

Alvenaria de Tijolo 1.5 

2.5 Alvenaria de Pedra 1.0 

Madeira 8.0 

 

3.7. Análise Modal 

Esta análise é das mais importantes para entender qual o funcionamento da estrutura quando sujeita a 

uma ação sísmica regulamentar, analisando-se assim quais as suas principais características dinâmicas. 

É costume neste tipo de análise conjugar os resultados visuais com os numéricos, de modo a justificar 

melhor as características modais do modelo. Para realizar uma análise modal adequada foi necessário 

ter algumas precauções: 

• Somatório de massas elevada (próximo dos 90%); 

• “Afastar” os modos locais que surjam nos primeiros modos de vibração; 

• Geralmente, neste tipo de edifício, é necessário ter especial atenção à massa introduzida nas 

paredes (a vibração das massas reflete-se em modos locais irrelevantes para a análise que se 

pretende); 

• Mass Source devidamente introduzida (introduzir todas as cargas que são consideradas no 

sismo); 

• O número de modos a analisar depende do somatório total de massa; 

Acontece que, com a necessidade de recorrer a 400 modos para obter um somatório de massas de 

90% (como podemos observar na Tabela 10), torna-se impossível realizar a análise sísmica, por se 

tornar intolerável o processamento de dados no computador utilizado. Será de salientar que foram 

criados previamente vários modelos, com o propósito de convergir para uma solução que, com menos 

modos, conseguisse obter um somatório de massas que perfaça os 90%. Sabendo que os problemas 

principais estão relacionados com o surgimento de muitos modos locais, devido à oscilação da massa 
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das paredes como também relativo à ligação apoiada entre o pavimento e paredes, a resolução deste 

problema passa por distribuir adequadamente as massas em alinhamentos fictícios situados na 

interseção do pavimento e paredes. Desse modo, é possível eliminar as oscilações das paredes por já 

não existir massa em toda a sua superfície. Infelizmente, esse tipo de abordagem não será compatível 

com a análise realizada no capítulo seguinte, devido à contabilização das forças de corte originadas na 

base de cada parede. Assim, optou-se por utilizar soluções contendo aproximadamente 80% das 

massas (50 modos), recorrendo somente ao rearranjo das cargas dos pavimentos. 

A demonstração que se segue é composta sempre por duas imagens relativas a duas perspetivas 

diferentes do edifício. Abordar-se-á mais detalhadamente os 3 modos de vibração mais relevantes para 

os casos de piso flexível e rígido, representados na Tabela 10 e Tabela 11. Posteriormente, a  

importância da introdução do comportamento de piso rígido neste tipo de edifícios é mostrada 

qualitativamente, como também a influência do edifício adjacente. 

3.7.1. Piso Rígido 

A frequência fundamental de vibração da estrutura é de 2,5 Hz, ocorrendo o primeiro modo de vibração 

segundo as duas direções x e y com um fator de participação modal semelhante em ambas (X com 33% 

e Y com 45%). A translação neste modo de vibração ilustra a fragilidade do edifício em resistir a 

oscilações perpendiculares ao seu eixo de simetria, tal acontece porque, para além da configuração do 

edifício ser quadrangular, este não possui qualquer tipo de elementos estruturais alinhados 

paralelamente com essa direção. Isto traduz-se numa menor rigidez neste plano (Figura 3.16). 

O segundo modo de vibração da estrutura é de 2,63 Hz (Figura 3.17), ocorrendo segundo as duas 

direções x e y com um fator de participação modal semelhante em ambas. Contudo, ao contrário do 

primeiro, existe maior relevância na direção X (X com 44% e Y com 33%). Este modo ocorre 

paralelamente ao eixo de simetria do edifício, mostrando as mesmas debilidades referidas no parágrafo 

anterior. 

O 3º modo mais relevante da estrutura, com uma participação em Z de 70% (Figura 3.18), surge na  

posição 17 da Tabela 10, o primeiro modo de torção com uma frequência respetiva de 3.33 Hz. Na 

Tabela 10 é apresentado o resumo dos modos mais relevantes. 
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Figura 3.16   Vista 3D do 1º Modo de vibração (1º Modo de translação: f=2.50 Hz ; Ux= 0.34 ; Uy=0.45 ). 

 

Figura 3.17   Vista 3D do 2º Modo de vibração (2º Modo de translação: f=2.63 Hz ; Ux= 0.44 ; Uy=0.32 ). 

 

Figura 3.18   Vista 3D do 17º Modo de vibração (1º Modo de torção: f=3.33 Hz ; Rz=0.70 ). 

x 

y 

x 

y 

x 

y 
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Tabela 10   Tabela relativa aos fatores de participação modal (Piso Rígido). 

Modo f (Hz) T (s) Ux Uy Rz ΣUx ΣUy ΣRz 

1 2.50 0.40 0.34 0.45 6.4 E-4 0.34 0.45 6.4 E-4 

2 2.63 0.38 0.44 0.32 8.0 E-5 0.78 0.77 7.2 E-4 

3 3.03 0.33 5.2 E-12 1.6 E-6 8.0 E-4 0.78 0.77 1.5 E-3 

4 3.13 0.32 3.7 E-4 3.8 E-4 6.5 E-5 0.78 0.77 1.58 E-3 

…         

16 3.23 0.31 3.8 E-4 3.6 E-6 0.03 0.78 0.78 0.06 

17 3.33 0.30 1.4 E-4 3.6 E-5 0.70 0.78 0.78 0.76 

…         

240 7.14 0.14 0.01 0.02 1.7 E-5 0.84 0.84 0.80 

…         

251 7.69 0.13 0.01 2.3 E-3 1.1 E-4 0.86 0.86 0.80 

252 7.69 0.13 4.9 E-3 0.01 5.8 E-6 0.87 0.87 0.80 

…         

400 9.44 0.10 3.9 E-7 2.2 E-6 6.2 E-6 0.92 0.92 0.83 

Onde: 

T é o período; 

f é a frequência; 

Ux e Uy são os fatores de participação modal relativos à translação; 

ΣUx e ΣUy são o somatório de participação modal relativos à translação; 

Rz é referente ao fator de participação modal de rotação; 

ΣRz é o somatório do fator de participação modal de rotação. 

 

3.7.2. Piso Flexível 

Analisando a influência do Piso Flexível, entende-se uma possível diminuição da frequência 

comparativamente ao Piso Rígido, visto que se apresenta uma menor percentagem de massa a vibrar 

conjuntamente, fazendo com que seja possível identificar antecipadamente um primeiro modo de 

vibração.  

O 1º modo de vibração demonstra translação em x e y relativamente à direção perpendicular do eixo 

de simetria. Contém uma frequência de 1,47 Hz com participação de 0.20 Ux e 0.25 em Uy. 

Comparativamente ao piso rígido, é possível confirmar a diferença entre as frequências fundamentais, 

mantendo o mesmo “perfil” relacionado aos fatores de participação modal. Na Figura 3.19, é possível 

captar a deformabilidade para fora do plano desse tipo de estruturas. A orientação das paredes do 
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saguão acaba por ser um dos motivos preponderantes para este primeiro modo ser no sentido ilustrado, 

obtendo maior inércia paralelamente ao eixo de simetria face ao eixo perpendicular.   

É possível verificar qualitativamente que as paredes cegas conferem uma rigidez superior face às 

paredes com aberturas. 

O 2º modo de vibração regista uma frequência de 1.96 Hz, destacando na componente em z um 

movimento de torção do edifício que promove assim o primeiro modo de torção (Rz= 0.23). Através da 

Figura 3.20, é possível verificar a torção induzida no saguão e a suscetibilidade da fachada frontal do 

edifício em deformar-se.  

No 3º modo de vibração, surge o segundo modo de translação com uma frequência de 2.04 Hz. Este 

mostra uma contribuição maior em x do que em y, apesar de se apresentar na Figura 3.21 deformações 

similares (Ux= 0.36 e Uy = 0.20).  

 

Figura 3.19   Vista 3D do 1º Modo de vibração (1º Modo de translação: f=1.47 Hz ; Ux= 0.20 ; Uy=0.25 ). 

 

Figura 3.20   Vista 3D do 2º Modo de vibração (1º Modo de torção: f=1.96 Hz ; Rz=0.23 ). 



47 

 

 

Tabela 11   Tabela relativa aos fatores de participação modal (Piso Flexível). 

Modo F (Hz) T (s) Ux Uy Rz ΣUx ΣUy ΣRz 

1 1.47 0.68 0.20 0.25 0.02 0.20 0.25 0.02 

2 1.96 0.51 0.00 0.03 0.23 0.20 0.28 0.25 

3 2.04 0.49 0.36 0.20 0.00 0.56 0.48 0.25 

4 2.32 0.43 0.04 0.05 0.01 0.60 0.53 0.26 

5 2.56 0.40 0.00 0.03 0.06 0.60 0.56 0.32 

6 2.59 0.38 0.02 0.04 0.00 0.62 0.60 0.32 

7 2.64 0.37 0.10 0.09 0.01 0.72 0.69 0.33 

3.7.3. Comentários finais 

Como referido anteriormente, foi necessário recorrer a uma análise modal com 400 modos para obter 

um somatório de massas na ordem dos 90%. Na Tabela 10, os modos que mostram valores reduzidos 

de Ux, Uy e Rz (modos 3 e 4 por exemplo) são tipicamente chamados de modos locais, em que não se 

promove uma participação de massa da estrutura significativa face à resposta dinâmica. Os edifícios 

desta natureza, usualmente caracterizados por apresentarem elementos estruturais com elevada 

expressão em toda a sua altura, elevada esbelteza nas paredes interiores, restrições entre parede e 

pavimento deficitários e panos de alvenaria com pouca resistência para fora do plano, permitem que se 

encontre modos locais relacionados com a vibração das paredes para fora do plano. Em suma, 

comparando os valores obtidos entre a caracterização dinâmica in situ e os valores dos modelos 

numéricos após a calibração, é possível entender que só para o primeiro modo de translação em x e 

em y se conseguiu uma aproximação semelhante (ver modo 1 da Tabela 10 e Figura 3.14 e Figura 

3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21   Vista 3D do 3º Modo de vibração (2º Modo de translação: f=2.04 Hz ; Ux= 0.36 ; Uy=0.20 ). 
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Deste modo, conclui-se que, comparando as duas análises efetuadas, é possível entender que a inclusão 

do comportamento de diafragma rígido neste tipo de edifícios é de caracter prioritário aquando de uma 

reabilitação eminente. Um dos problemas globais dos edifícios é a falta de rigidez que apresentam na 

sua periferia, promovendo o aparecimento prematuro de modos de torção que levam a comportamentos 

indesejáveis para o bom funcionamento perante a ação sísmica. No entanto, para o caso em estudo, os 

elementos mais resistentes apresentam-se na localização mais desejável, mas contemplam uma ligação 

deficiente entre os restantes elementos estruturais, invalidando um melhor comportamento da estrutura. 

Esta análise modal apresentada mostra de um modo simplificado a influência que traz o comportamento 

de diafragma rígido neste tipo de edifícios. Mesmo com paredes de elevada rigidez, com uma 

percentagem elevada de aberturas na parede de fachada e com um comportamento deficiente para 

fora do seu plano, mostrou-se, graças à introdução do pavimento rígido, um comportamento das 

paredes da periferia de modo eficiente e colaborante com o interior do edifício, promovendo o 

afastamento do 1º modo de torção e a diminuição de deformações localizadas para fora do plano dos 

panos de alvenaria. 

3.7.4. Análise com Edifício Adjacente 

A influência do edifício adjacente de betão armado na resposta modal do edifício será avaliada 

relativamente ao modo de translação em Y. É possível perceber que entre esta e a solução com modelo 

isolado, o modo de translação em Y deverá ser afetado, demostrando uma maior inércia e promovendo 

assim uma frequência maior. 

O desenvolvimento do presente modelo numérico foi realizado tendo por base a dissertação de Tereza 

Frazão (Frazão, 2013) em que, para a modelação do edifício adjacente, foram considerados elementos 

shell, sem massa, com a largura igual à do edifício de betão armado em toda a altura e com um módulo 

de elasticidade igual a 16 GPa, tal como considerado no modelo numérico isolado. A ligação entre esses 

elementos e o edifício em estudo é realizado por elementos frame, com rigidez elevada (multipliers Ix Iy 

= 10 000). 

O objetivo desta análise é esclarecer se existe ou não influência do edifício adjacente na análise modal, 

visto que, para o caso do edifício isolado, mais propriamente no 2º modo da Tabela 10, é possível 

verificar uma situação não coerente com a realidade observada no ensaio, mostrando uma frequência 

de 2,64Hz, inferior àquela obtida no ensaio, 2,95Hz. Importa salientar que nos resultados dos ensaios in 

situ, para modos superiores ao fundamental, poderá existir alguma imprecisão (Figura 3.14 e Figura 

3.15).  

Relativamente ao 1º modo, como nesta direção a estrutura não está travada por edifícios adjacentes, 

este apresenta uma menor rigidez e, por este motivo, é possível identificar uma maior flexibilidade na 

direção x, obtendo 70% no fator de participação modal (Figura 3.22 e Figura 3.23).  

O 2º modo do modelo numérico, representado na Tabela 12, mostra semelhança com os resultados 

obtidos in situ nos ensaios de caraterização dinâmica. Ambas as situações mostram ser modos de 
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translação em y com alguma torção, caso sejam analisadas independentemente da direção x. Outro 

fator que credibiliza esta análise é a aproximação das frequências entre os ensaios e o modelo, rondando 

os 3 Hz. Por estes motivos, e pelo facto de existir uma pequena diferença nas frequências mencionadas 

no 2º modo de cada direção nos ensaios realizados (2.8 Hz em x e 2.95 Hz em y), admite-se a existência 

de interação entre o edifício em estudo e o adjacente. No entanto, será importante referir que, apesar 

das semelhanças indicadas, não existe um comportamento inteiramente idêntico entre os modelos 

estudados e a caracterização realizada. Além disso, para frequências mais altas das mencionadas, não 

é possível a identificação de qualquer modo em comum. Por isso, procedeu-se à utilização dos valores 

obtidos nos ensaios do primeiro modo para calibrar o modelo. Neste caso, para frequências superiores 

a 4Hz, não é possível analisar qualquer tipo de modo relevante, enquanto que no ensaio se obteve um 

modo nos 4.3 Hz. 

 

 

Tabela 12   Modos de vibração principais do caso de estudo com o edifício adjacente. 

Modo F (Hz) 

Edifício Principal + Edifício Adjacente 

Caraterização 

Ux Uy Rz 

1 2.50 0.73 0.04 - 1º Modo de translação puro em x 

2 3.00 0.03 0.42 0.24 1º Modo de translação y com torção 

27 (Modo 3) 3.84 0.00 0.19 0.38 2º Modo de translação y com torção 

 

Figura 3.22   1º Modo de translação em x.    

 

Figura 3.23   1º Modo de translação em y com torção. 
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3.8. Análise entre diferentes soluções de pavimentos 

Usualmente, os pavimentos em edifícios desta tipologia, são compostos por tabuas de solho apoiadas 

em barrotes que, por sua vez, são travados com tarugos (mencionado em 2.2.6). Este conjunto de 

elementos, apesar de interligados, infelizmente não permite um comportamento fiável no que diz 

respeito às transferências de esforços induzidas pela atuação de um sismo e, por isso, não deve assumir 

a mesma importância estrutural face a um pavimento com comportamento de diafragma rígido. Na 

perspetiva da modelação numérica, é interessante conseguir utilizar uma abordagem que seja de fácil 

modelação, que promova uma análise coerente e que não sobrestime as capacidades da estrutura. Por 

estes motivos e também pela importância do papel do pavimento, pretende-se estudar três casos em 

específico: uma solução com pavimento composto por elementos shell, outra com elementos frame e 

por último um modelo que inclua um comportamento de diafragma rígido. O presente estudo centra-se 

nestes dois tipos de elementos, por estes terem sido utilizados em outros estudos anteriores. No que 

toca à utilização de elementos frame, distinguem-se as dissertações de Miguel Branco e Maria Tereza 

Frazão (Branco M. , 2005) (Frazão, 2013). Na utilização de elementos shell, destacam-se as dissertações 

de João Silva e João Monteiro (Silva, 2011) (Monteiro, 2012). 

O objetivo passa por clarificar quais os pressupostos da utilização destes dois tipos de modelos, como 

também reter algumas vantagens e desvantagens mais relevantes. 

Usualmente neste tipo de estudos, caso o pavimento já se encontre devidamente reforçado e interligado 

com as paredes estruturais adjacentes, poder-se-á admitir um comportamento de diafragma rígido. No 

subcapítulo 4.4 serão abordadas duas hipóteses de reabilitação de pavimentos. 

3.8.1. Definição dos modelos  

Neste subcapítulo será aplicado a metodologia ilustrada na Figura 3.24: 

 

Figura 3.24   Metodologia aplicada para análise dos 3 métodos propostos.  
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3.8.2. Modelo com elementos shell (Modelo 1) 

O elemento shell pode ser composto por 3 ou 4 nós, combinando um comportamento de membrana 

com um comportamento de flexão em placa (CSI, 2011). Neste modelo, na modelação dos pavimentos, 

atribuiu-se um elemento de casca (shell thin). Esta medida foi necessária de modo a implementar a 

opinião de Castro (2007), com o objetivo de salvaguardar a integridade dos valores a obter numa análise 

à posteriori, evitando assim um efeito colateral chamado locking. Este fenómeno está associado a uma 

rigidez excessiva do modelo, que surge quando a espessura do elemento é reduzida para o tipo de 

elemento shell thick. 

Para reproduzir o pavimento, utilizou-se o programa Autocad para refazer a planta do edifício e depois 

construir uma malha composta por vários elementos de 0.50 x 0.50 m de modo a ficar compatível. Este 

tipo de estratégia é muito útil quando se dispõe de plantas iguais ao longo dos pisos. 

Este modelo terá em particular atenção certas alterações, de modo a simular realisticamente o piso de 

madeira usual neste tipo de edifícios. Para isso, necessitou-se de recorrer a 3 correções: 

1. Bandas de rigidez reduzida 

Criação de bandas de rigidez reduzida (BRR) nas ligações do pavimento com as paredes, simulando 

uma ligação apoiada (Figura 3.25). Caso não fosse tomada em consideração essa alteração, sucederia 

a propagação das curvaturas da ligação entre a laje e a parede, originando uma situação irrealista. Este 

método foi feito com a redução nos modifiers do m11 e m22 para valores na ordem dos 0.001. Na Figura 

3.25 à direta, os elementos a vermelho tracejado indicam as BRR; a cinzento, as paredes exteriores; a 

amarelo, as paredes interiores. 

  

Figura 3.25   Exemplo de um pavimento com BRR nas ligações entre o pavimento e a parede. (elementos a 

tracejado representam os elementos com a rigidez de flexão reduzida) 

2. Ajuste da rigidez axial e de flexão 

Os elementos shell, caso não sejam devidamente configurados para funcionarem como pavimento desta 

tipologia (unidirecional com apoios simples nas extremidades), terão um comportamento proporcional 
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na distribuição de cargas para os pontos de apoio adjacentes. Por esse motivo, necessitou-se anular os 

momentos distribuídos na direção perpendicular ao eixo das vigas do pavimento, corrigindo a rigidez 

de flexão através dos modifiers do elemento para 0.001. Assim, obtém-se um comportamento estrutural 

similar ao real, proporcionando uma transferência de cargas para as paredes que efetivamente as 

suportam. No exemplo da Figura 3.25, todos os elementos que não estão a tracejado no interior da área 

selecionada foram ajustados com essa redução. Para corrigir o pavimento shell, recorreu-se a 

alterações relativamente à espessura e inércia do elemento. A Figura 3.26 mostra o modelo adotado 

para os cálculos demonstrados nas equações seguintes. 

 

Figura 3.26   Modelo adotado para a correção de inércia (Branco M. , 2007) 

 

Na equação (3.3) demonstra-se o valor da espessura utilizado no modelo de modo a representar uma 

aproximação da deformação axial real. 

 
(𝐸𝐴)𝑚𝑜𝑑 = (𝐸𝐴)𝑟𝑒𝑎𝑙   (=)  𝑒𝑚𝑜𝑑 =

(𝐸𝐴)𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑏 × 𝐸 
=

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

1 𝑚
= 0.043 𝑚;   (3.3) 

Através da equação (3.4), obteve-se o valor da inércia principal da viga e, da equação (3.5), o valor 

corretivo a aplicar no modelo. O Fm (fator multiplicativo) permite que a inércia do modelo seja 

equiparada à inércia real do pavimento, transmitindo assim a relação direta entre as duas. Estas 

equações são referentes ao eixo principal das vigas (eixo x). 

 
𝐼𝑥,𝑣𝑖𝑔𝑎 =

𝑏ℎ3

12
= 3.88 × 10−5 (3.4) 

 (𝐸𝐼)𝑚𝑜𝑑

𝑚
=

(𝐸𝐼)𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑚
  (=)   𝐹𝑚 = 17.67      

(3.5) 

Será de salientar que na solução com as correções acima descritas, apesar de existir uma semelhança 

relativa à rigidez axial e de flexão com a situação real (com a utilização dos fatores corretivos), analisou-

se um comportamento semelhante a um diafragma rígido, não mostrando capacidade em distorcer 

segundo o seu plano (Figura 3.27). Sendo que este modelo não integra esta característica neste tipo 

de pavimento, houve a necessidade de corrigir o parâmetro f12, através de um processo iterativo, 

reduzindo para 1x10-4 nos multipliers do programa. Obteve-se, assim, um aumento da distorção do 
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pavimento e uma aproximação na frequência fundamental relativamente ao modelo de pavimento 

flexível (Tabela 13)(Figura 3.28). 

Tabela 13   Ajuste de frequências variando a f12 no Modelo shell. 

 

3. Massa do Pavimento 

Uma das opções tomadas na modelação da estrutura foi assumir a massa dos elementos de madeira 

inexistente, incluindo assim a mesma em forma de carga distribuída, juntamente com as restantes ações. 

 

 

 

Figura 3.27   Modelo shell com f12 = 1. 

 

Figura 3.28   Modelo shell com f12 = 1x10-4. 

 

3.8.3. Modelo com elementos frame (Modelo 2) 

A realização deste modelo com recurso a elementos frame tem como principal objetivo a representação 

da estrutura em estudo através de elementos lineares, destacando-se o facto de os mesmos serem 

modelados como barras biarticuladas. Este modelo é o mesmo estudado no capítulo 3.3, após a 

calibração. 

Modelo Shell 
Frequência (Hz) 

f12 = 1 

Frequência (Hz) 

f12 = 0.01 

Frequência (Hz) 

f12 = 0.001 

Frequência (Hz) 

f12 = 1x10-4 

Frequência (Hz) 

Modelo Flexível 

Modo 

Fundamental 
2.43 1.85 1.61 1.54 1.47 
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Numa das visitas ao edifício em estudo, executou-se a medição do afastamento entre barrotes, 

verificando-se que estes distam entre si 0.40 m. No entanto, na realização do modelo numérico, optou-

se por distanciar estes elementos estruturais em 0.50 m, uma vez que a malha dos elementos shell das 

paredes estruturais estava definida com nós distanciados a esta mesma distância. Procedeu-se a este 

ajuste na distribuição dos barrotes por forma a realizar um melhor encaminhamento de esforços e 

deformações, possível somente se os nós dos elementos estruturais forem comuns. A proporção de 

incremento das rigidezes foi de 1.25 relativamente ao eixo de maior inércia.  

3.8.4. Metodologia 

A utilização de modelos numéricos recorrendo a elementos shell ou a elementos frame apresenta 

diversas vantagens e desvantagens, sendo importante ter a noção antecipada da construção dos 

modelos, por forma a obter um melhor conhecimento do output. Com a realização desta análise 

pretende-se, sobretudo, identificar qual o pavimento mais adequado para o estudo da análise sísmica e 

o que fornece uma melhor resposta relativamente ao funcionamento estrutural do edifício. Apesar do 

estudo estar centrado nos dois modelos referidos no subcapítulo 3.8.1, existem inúmeras variantes 

dentro de cada tipo de solução que não serão mencionadas e que poderão ser soluções para algumas 

das desvantagens mencionadas. 

Um dos fatores mais relevantes para esse estudo é a equiparação das cargas existentes no modelo. 

Como as cargas no pavimento serão aplicadas de forma diferente, apesar de terem o mesmo valor, será 

muito importante confirmar através do somatório de cargas verticais (Fv - Tabela 12). 

Fatores a serem estudados: 

• Dificuldade na construção do modelo (qualitativamente) 

• Deslocamentos absolutos; 

• Esforços de corte basal; 

Os deslocamentos e os esforços serão determinados perante a ação sísmica descrita em 3.4.3, para 

cada um dos dois alinhamentos escolhidos, PEF 1 e TIJ 10. Os três modelos distintos são: 

• Modelo 1: edifício com pavimento realizado com elementos shell; 

• Modelo 2: edifício com pavimento realizado com elementos frame; 

• Modelo 3: edifício com pavimento a comportar-se como diafragma rígido.  

 

3.8.5. Análise comparativa entre soluções propostas 

De modo a entender as diferenças entre a introdução do piso rígido e flexível, usualmente disposto 

neste tipo de construção, será relevante demonstrar a importância deste comportamento da estrutura.  
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Sabe-se à priori que o comportamento das paredes estruturais deverá ser reduzido no que toca à sua 

capacidade de resistir a esforços de flexão. Por se tratar de elementos com ductilidade praticamente 

inexistente e com propensão à ocorrência de mecanismo de colapso para fora do plano devido às 

deficientes ligações com os elementos de contraventamento, as paredes estruturais apresentam 

esforços reduzidos por não terem capacidade de os suportar. Para isso, ilustra-se, na Figura 3.29, a 

comparação entre os momentos para fora do plano perante a ação sísmica. Será possível observar que, 

no caso da modelação do piso rígido (Modelo 3 - Figura 3.29), ocorrem momentos com valores 

reduzidos relativamente aos restantes casos. Note-se que não existe diferença significativa entre as 

soluções, devido à respetiva redução de 90% da sua rigidez de flexão e transversal pelos fatores 

enunciados em 3.3.1, em que os momentos máximos registados rondam os 10 kNm/m. 

 

                       Modelo 1                                               Modelo 2                                                  Modelo 3  

 

Figura 3.29   Análise dos esforços m22 nos 3 modelos da Fachada PEF 1. 

Primeiramente, é possível identificar um encaminhamento das forças de corte para os elementos 

verticais mais espessos (PEF 1), consequência da introdução do diafragma rígido. Como se pode 

observar na Tabela 14, o esforço de corte na base da PEF1 aumentou, enquanto a TIJ 10 diminui.  

Os deslocamentos para fora do plano y, topo, mostram-se coerentes com o comportamento em 

diafragma rígido, reduzindo substancialmente, no caso da TIJ 10. Na PEF 1, os valores mantiveram-se.  

Relativamente aos deslocamentos no plano, no caso da PEF 1, verificou-se a ocorrência de um aumento 

tendo duplicado do modelo 2 para o modelo 3. Isto deve-se à maior solicitação promovida pelo 

comportamento rígido. Na TIJ 10 não se verificou esta situação, observando-se uma redução do valor 

dos deslocamentos. Apesar da TIJ 10 ser mais deformável que a PEF 1, pode testemunhar-se uma 

compatibilização de deslocamentos entre as duas paredes analisadas no caso do modelo 3. Tal acontece 

devido ao comportamento em diafragma rígido. 
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Tabela 14   Deslocamentos e esforços analisados entre 3 tipos de modelos para dois alinhamentos perante o 

sismo na direção x. 

 Alinhamento PEF 1 Alinhamento TIJ 10 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Vbx  [kN] 1 092 1 197 3 222 761 674 500 

x, topo   [m] 0.009 0.010 0.020 0.031 0.032 0.020 

y, topo   [m] 0.008 0.006 0.006 0.033 0.037 0.006 

Vbx total  [kN] 5 433 5 172 8 192 5 433 5 172 8 192 

Fv, total  [kN] 28 688 28 425 28 425 28 688 28 425 28 425 

Onde:  

- Vbx, é o valor total de corte na base da parede na direção x; 

- y, topo , é o deslocamento máximo para fora do plano da parede; 

- x, topo , é o deslocamento máximo no plano da parede; 

-Vbx total, é o valor total de corte na base do edifício na direção x; 

- Fv, total, é a força vertical resultante do edifício para a combinação quase permanente. 

 

A avaliação qualitativa da construção do modelo tem como objetivo obter uma solução que permita ser 

coerente com o estudo da ação sísmica, mas que também ofereça alguma facilidade na fase de 

conceção do modelo. Para isso, apresentam-se abaixo algumas das vantagens e desvantagens entre os 

métodos observados:  

Modelo 1 (Modelo shell): 

Vantagens: 

• Maior rapidez de execução comparado com o modelo 2 

• Facilidade em criar malha em plantas ortogonais; 

• A utilização do comando edge constraints caso não haja uma ligação de sobreposição entre 

nós da malha dos elementos verticais e horizontais; 

• Facilidade na disposição das cargas e correções a introduzir no pavimento. 

Desvantagens: 

• Dificuldade em criar a malha em plantas não ortogonais; 

• Impossibilidade de avaliar os esforços e deformações no pavimento; 

• Complexidade na definição do m11 e m22 na fronteira dos elementos horizontais, quando estes 

não são quadrangulares; 

• Caso não se aumente os multipliers da rigidez de flexão do pavimento, devido à grande 

deformabilidade do pavimento causada pelas BRR, existirá elevada ocorrência de modos locais. 
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Modelo 2 (Modelo frame): 

Vantagens: 

• Possibilidade de estudar os esforços e deformabilidade do pavimento; 

• Facilidade em criar o pavimento em plantas ortogonais com malha equidistante;  

• Comparativamente ao modelo 1, este apresenta um modelo mais leve para o processamento; 

• Na análise modal, não surge no pavimento a elevada quantidade de modos locais encontrado 

no modelo 1. 

Desvantagens: 

• Como os elementos frame necessitam de ser ligados nos nós dos elementos shell das paredes, 

caso não tenham uma malha shell com distâncias equidistantes, será necessário calcular 

correções de cargas e inércias de modo a colmatar esta distribuição irrealista.  

Resumidamente, o modelo a utilizar na análise sísmica deverá ter em conta os aspetos mencionados 

anteriormente, não existindo propriamente um modelo globalmente melhor.  

Será de salientar que este estudo se cingiu aos parâmetros escolhidos por experiência do utilizador, 

como também às restrições existentes no software SAP2000 e, por isso, existirão muitos outros 

parâmetros que não foram objetos de estudo e que poderão ser estudados à posteriori. 

3.8.6. Conclusões 

Relativamente à realização de modelos com pavimentos compostos por elementos lineares ou com 

pavimentos composto por elementos shell, é possível tirar algumas conclusões: 

• os modelos criados demonstram coerência entre si; 

• a importância da introdução do comportamento de diafragma rígido neste tipo de edificações é 

prioritária (conceito de “box behaviour”). Além da compatibilização de deslocamentos, este 

comportamento promove uma melhor ligação entre elementos resistentes, canalizando maiores 

esforços para as paredes com maior espessura (PEF 1); 

• a importância de não sobrestimar os esforços de flexão das paredes estruturais (redução m11, 

m12, m22). Mesmo com uma redução de 90% nos modifiers, apresentam valores a rondar os 10 

kNm/m. Caso não fosse reduzido, proporcionaria uma flexibilidade à parede de tal ordem que 

se tornaria irreal; 

• a realização de pavimentos com elementos shell é mais adequada para edifícios com planta 

ortogonal do que para edifícios não ortogonais; 

• demonstrou-se ser interessante a flexibilidade do programa em adaptar diferentes soluções 

propostas. A redução do f12 no pavimento de elementos shell permitiu um aumento da distorção 

do pavimento, não pondo em causa a alteração da rigidez axial do pavimento (EA); 
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• a utilização de elementos frame será mais complicada, caso a malha das paredes não seja 

regular e ortogonalmente compatível com as restantes paredes. Deste modo, será mais útil 

utilizar elementos shell com a aplicação de edge constraints; 

• a relocalização de cargas do pavimento, de modo a diminuir os modos locais e aumentar o 

somatório dos fatores de participação modal, revelou-se ineficaz. Este funciona, caso sejam 

retiradas as massas de todos os elementos (incluindo a massa das paredes) e sejam aplicados 

na linha média entre os pisos e as paredes; 

• a facilidade de construção do modelo também tem implicações na análise posterior. Assim, por 

se ter optado por uma abordagem em que os dois modelos contruídos partem da mesma base 

concetual, estes podem ser considerados equiparáveis. Nos casos em que tal não se verifica, 

podem eventualmente não se obter as mesmas conclusões; 

• irregularidade do modelo provoca um peso importante na sua conceção. Optar por regularizar 

a malha das paredes com distâncias iguais (malha de elementos shell de 0.50x0.50, por 

exemplo) permite uma solução mais simples para a introdução dos elementos e respetivas 

correções de inércia e carga. 

Em suma, a escolha da modelação de pavimentos, deverá ter em conta as vantagens e desvantagens 

enunciadas. Por isso, admite-se a inexistência de um modelo ideal, mas sim, alternativas de conceção 

de pavimentos que promovem outputs diferentes. 
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4. Avaliação da Segurança Sísmica  

4.1. Introdução 

No presente capítulo será introduzida uma metodologia semelhante à utilizada por Silva (Silva, 2011), 

baseada na verificação da segurança sísmica de aplicação expedita em projeto de reforço sísmico de 

edifícios antigos. A realização da análise mencionada teve como base alguns dos principais conceitos 

de três regulamentos de referência, nomeadamente: as partes 1 e 3 do Eurocódigo 8 “Projecto de 

estruturas para resistência aos sismos” (EC8), sendo o EC8-1 relativo a “Regras gerais, ações sísmicas 

e regras para edifícios” e o EC8-3 relativo a “Avaliação e reabilitação de edifícios”; a Norma Italiana 

OPCM 3274/3431; e a Norma Italiana NTC 2008. O objetivo principal deste método consiste em facilitar 

o diagnóstico das principais debilidades estruturais referentes à ação sísmica em edifícios existentes de 

alvenaria estrutural. 

O estudo de avaliação sísmica do edifício tem como base a realização do método “análise modal por 

espetro de resposta”, referido em 3.4.3. 

Será importante referir que a análise apresenta uma forma simplificada de considerar o comportamento 

não linear da estrutura. Sabe-se que a complexidade atribuída ao comportamento sísmico deste tipo de 

edifícios normalmente deverá ser estudada através de modelos estruturados para uma análise não 

linear. No entanto, para as considerações admitidas, será razoável estudar o tipo de análise proposta. 

4.2. Conceitos regulamentares aplicados 

Devido à complexidade inerente ao funcionamento estrutural deste tipo de edifícios, bem como a 

inexequibilidade da apreciação das características mecânicas dos materiais que apresentam, deverão 

ser tidos em conta vários parâmetros que influenciam a verificação de segurança. 

Primeiramente, as normas referem a necessidade de definir um nível de conhecimento (KL) apropriado, 

de modo a obter um coeficiente de confiança (CF) a incluir no cálculo dos valores resistentes. Estes 

dependem de 3 fatores: geometria do sistema estrutural; disposições construtivas; características dos 

materiais. Relativamente a cada grau de conhecimento referido, através da Tabela 20 (Anexo 4) 

disponibilizada pelo EC8-3, é indicado o método de análise a utilizar, as condições de cada fator 

mencionado e o valor associado ao coeficiente de confiança. No caso do regulamento italiano (OPCM, 

2005) e do EC8-3, estes referem a necessidade de haver uma inspeção adequada dos seguintes 

pormenores construtivos:  

− Qualidade da conexão entre paredes ortogonais; 
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− Qualidade de conexão entre elementos horizontais e verticais e possível presença de vigas de 

cintagem ou outros elementos de conexão; 

− Existência de lintéis estruturalmente eficientes sobre aberturas; 

− Presença de elementos vulneráveis, estruturais e não estruturais; 

− Tipologia das alvenarias (pano simples ou duplo, com ou sem conexões transversais, etc.) e suas 

características construtivas (construção em tijolo ou pedra, regular ou irregular, etc.).  

Relativamente à análise sísmica efetuada através de uma análise linear por espetro de resposta, o EC8-

3 remete para inúmeros pressupostos, entre os quais a necessidade das paredes serem continuas ao 

longo de toda a sua altura. Esta situação não é verificada no edifício em estudo, pois este contem 

alinhamentos interiores descontinuados no R/c. Na base dessas paredes, encontram-se vigas metálicas 

que estão apoiadas no interior do edifício por elementos metálicos e de betão armado que permitem 

reencaminhar as cargas para as fundações. No entanto, na periferia, estas são diretamente apoiadas 

nas paredes de alvenaria de pedra irregular. Apesar do aumento das tensões verticais no último caso 

referido, entende-se que o principal problema estará relacionado com o risco de colapso destas 

paredes. A elevada probabilidade de as paredes constituintes do edifício não estarem devidamente 

ligadas entre si, nem com o pavimento, podendo resultar num desalinhamento da viga de suporte e 

consequente colapso imediato das zonas adjacentes. Assim, as paredes exteriores perdem o seu efeito 

de contraventamento. Devido à não consideração destas situações, não se mostra propícia a realização 

de análises lineares. Para além disso, a redistribuição das forças de inércia provenientes da ação sísmica 

é afetada, sobrecarregando as paredes continuas e causando inúmeros problemas relativamente ao 

comportamento sísmico do edifício. Também a remoção das paredes internas estruturais leva ao 

aumento das deformações das paredes adjacentes, resultando num maior impacto na reabilitação 

estrutural (Simões & Bento, 2012). O estudo dessas interações (entre outras possíveis de suceder), 

remete para análises muito complexas que implicam um conhecimento profundo sobre o assunto. Por 

estes motivos, e por se tratar de um estudo simplificado do comportamento sísmico cuja principal 

intenção é o desenvolvimento de uma metodologia através de uma análise linear por espetro de 

resposta, assume-se que será salvaguardada esta situação admitindo uma ligação eficiente entre as 

vigas e as paredes.  

Para o caso em estudo, será considerada a situação mais desfavorável, obtendo assim um nível de 

conhecimento (KL1) com um valor igual a 1.35. Este valor mostra ser o mais adequado, visto que não 

foi possível uma inspeção in situ detalhada às características mecânicas dos materiais existentes.  

Não será assumido qualquer coeficiente que considere o regime fendilhado das paredes de alvenaria, 

pelo facto de o modelo já se encontrar suficientemente calibrado com os valores apresentados na 

Tabela 9 do subcapítulo 3.6.4. 

O regulamento italiano (NTC, 2008) refere que, para a avaliação de edifícios existentes, deverá ser tido 

em conta uma redução de 35% do valor da ação sísmica. Esta proposta remete-nos para um dos 
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princípios defendidos pelo ICOMOS - Comité Científico Internacional para a Análise e Restauro de 

Estruturas do Património Arquitetónico - que refere a inapropriada implementação e exigência de 

regulamentos preparados para projeto de estruturas modernas aplicados a estruturas existentes, 

promovendo por vezes situações que não consideram o comportamento real da construção existente 

(ICOMOS).  

Para a verificação de segurança de paredes de alvenaria para o estado limite último, o EC8-1 exige a 

divisão das propriedades da alvenaria pelo coeficiente parcial (γm) indicado no EC6 “Projeto de 

estruturas de alvenaria”. O valor recomendando pelo EC8-1 para este coeficiente é de 2/3 do 

especificado no Anexo Nacional do EC6, resultando num valor 1.5 (Tabela 15). Relativamente aos 

estados limites de serviço, deverão ser estudados num caso real de projeto. No entanto, tal não foi 

realizado no âmbito da presente dissertação por se considerar que o edifício já se encontra em plena 

utilização há um tempo considerável. 

Tabela 15   Resumo de coeficientes mencionados. 

Designação Símbolo Valor 

Coeficiente parcial dos materiais γm 1.5 

Nível de conhecimento KL Nível 1 (1.35) 

Coeficiente de redução da ação sísmica CRAS 0.65 

O EC8-3 (EC8-3, 2017), no que toca à consideração da ação sísmica, remete-nos para EC8, indicando 

os pressupostos já mencionados no capítulo 3.4.3. 

O Anexo 4 exibe uma recolha bibliográfica das características mecânicas desta tipologia de edifícios e 

semelhantes. Para o caso em estudo, assumiu-se as características apresentadas na Tabela 16. 

Relativamente às resistências ao corte, tração e compressão, estas foram alvo de resultados 

interpolados, através da tabela apresentada no Anexo 4. O coeficiente de atrito é comum entre 

regulamentos (NTC 2008 e EC6), indicando um valor de 0.40 para edifícios de alvenaria nova. 

Tabela 16   Resumo das características mecânicas assumidas 

Designação Símbolo Alvenaria de Tijolo Alvenaria de Pedra 

Resistência ao corte [MPa] Cu 0.092 0.032 

Resistência à tração [MPa] ft 0.138 0.039 

Resistência à compressão [MPa] fm 2.40 1.50 

Coeficiente de atrito da alvenaria tan φ´ 0.40 0.40 
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4.2.1. Critérios de verificação de segurança  

Os painéis são usualmente definidos como se ilustra na Figura 4.1, sendo o nembo associado a 

elementos com comportamento similar a pilares, e os lintéis a vigas. A Norma Italiana (NTC 2008) 

menciona a necessidade de verificar a segurança dos nembos no seu plano, através de 3 modos de 

rotura: derrubamento, deslizamento e fendilhação diagonal (Figura 4.2). Para os lintéis, será somente 

avaliada de forma simplificada a resistência ao corte através da equação (4.6). 

 

Figura 4.1   Identificação dos elementos a serem estudados: Nembo (Azul) ; Lintel (Laranja) (Silva, 2011) 

 

Figura 4.2   Modo de colapso em painéis de alvenaria (Calderini, 2009): (a) flexão composta ou derrubamento ; 

(b) deslizamento; (c) fendilhação diagonal. 

 

• Deslizamento 

A rotura por deslizamento decorre da formação de fendas horizontais no prolongamento da base de 

toda a largura da parede. Este modo de rotura pode ser expresso pelo critério Mohr-Coulomb (4.1) que, 

quando combinado com o modelo esquemático das tensões (Figura 4.3), possibilita deduzir o esforço 

de corte resistente (Vrd,2). 

 𝜏 = 𝐶𝑢 +  𝜎 ּ 𝑡𝑎𝑛 𝜑´ (4.1) 

 

𝑉𝑅𝑑,2 =  
1.5 ּ 𝐶𝑢 +  𝜎0  ּ tan 𝜑´

1 + 
3 ּ ℎ0

𝜎0 ּ 𝑏 𝐶𝑢
𝑏 ּ 𝑡 

 

  (4.2) 
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Figura 4.3   Esquema de tensões normais na base da parede para o modo de rotura (Deslizamento). 

(Limongelli) 

Em que, 

𝜑´ − ângulo de atrito interno; 

𝑏 – comprimento da parede; 

𝜎0 – tensão normal de compressão na secção; 

ℎ0 – distância da secção de momento nulo à secção de controlo; 

𝑡 – espessura da parede; 

 

• Fendilhação diagonal 

A fendilhação diagonal explora a excedência das tensões principais que se desenvolvem na parede, 

face à resistência de tração da alvenaria.  

Segundo a teoria de Turnsek e Cacoviv, baseada na homogeneidade e isotropia da alvenaria, a 

fendilhação desenvolve-se segundo a direção principal de tensão. (Calderini, 2009). Assim, assumindo 

a alvenaria como um material isotrópico, é obtida a tensão principal de tração localizada no centro do 

painel, denominado por σ1 (4.3). 

 

𝜎1 =  −
𝜎0

2
+ √(

𝜎0

2
)

2

+ (𝛽𝜏𝑢)2 (4.3) 

Onde, 

𝜏𝑢 – tensão tangencial; 

𝛽 – coeficiente com valor entre 1.0 ≤ 𝛽 ≤ 1.5 segundo Turnsek e Cacovic (em que 𝛽 = ℎ0/𝑏); 

 

A partir da equação (4.3) e tendo em conta 𝜏𝑢 = 𝑉/(𝑏 ּ 𝑡), obtém-se a expressão de verificação do modo 

de rotura de Fendilhação Diagonal (Vrd,3) (Calderini, 2009). 

 
𝑉𝑅𝑑,3 = 𝑏 ּ 𝑡 ּ 

1.5 ּ 𝐶𝑢

𝛽
√1 + 

𝜎0

1.5 ּ 𝐶𝑢
 (4.4) 
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• Derrubamento ou Flexão composta 

Este modo baseia-se nas condições de equilíbrio de uma parede sujeita a compressão vertical (N) 

conjuntamente com uma força horizontal, resultando com as devidas simplificações na expressão do 

esforço transverso resistente (VRd,1). 

 

Figura 4.4   Esquema de forças no painel de parede devido a flexão composta no seu plano 

 
𝑉𝑅𝑑,1 =

𝜎0 ּ 𝑏2  ּ 𝑡

2  ּ  ℎ0

(1 −  
𝜎0

𝑘  ּ 𝑓𝑑 
) (4.5) 

Onde, 

𝑘 – fator de assimilação da distribuição de tensão normal a um retângulo (k=0.85); 

𝑓𝑑 – tensão máxima de compressão (valor de dimensionamento); 

 

• Lintéis 

Os lintéis são elementos dispostos sobre aberturas cuja principal função é o encaminhamento das forças 

para os nembos. Estes, ao contrário dos nembos, são sujeitos a pequenas compressões sendo o seu 

mecanismo de rotura originado principalmente por corte. Importa referir que existe também a 

necessidade de se verificar a segurança à flexão. No entanto, considerou-se para a presente análise 

somente a rotura por corte com vista a simplificar a verificação da estrutura. Esta verificação é realizada 

através da equação (4.6). 

 𝑉𝑅𝑑,4 = 𝐴 ּ 𝐶𝑢 (4.6) 

em que, 

𝐴 -  área de interface entre os nembos e lintel; 

𝐶𝑢 -  coesão do material. 
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4.2.2. Metodologia aplicada 

Na presente dissertação será realizada a verificação de segurança da estrutura através da análise modal 

por espetro de resposta, tendo em conta a metodologia utilizada na dissertação de Silva (Silva, 2011). 

Esta tem como base simplificar a verificação da avaliação de segurança sísmica, promovendo a 

utilização de coeficiente de comportamento para contabilizar os efeitos não lineares usualmente 

encontrados nesse tipo de estruturas. No entanto, será de salientar vários pressupostos considerados 

para essa simplificação, tais como: 

- Consideração de reforço nos pavimentos e na ligação deste com as paredes (comportamento de 

diafragma rígido) 

- Ligação entre todas as paredes estruturais de modo eficiente, permitindo o comportamento em caixa 

referido no capítulo 2.4.3 (box behaviour).  

Com estas considerações, admite-se que o edifício irá comportar-se com as paredes resistentes 

segundo o seu plano, mobilizando a sua maior inércia e desprezando o funcionamento das paredes para 

fora do seu plano. Relativamente à consideração da ação sísmica, pretende-se avaliar a utilização da 

sua totalidade (100%), como também os 65% referidos na norma italiana. 

As verificações serão aplicadas de forma crescente a nível de pormenorização, começando por uma 

verificação global através da avaliação da força de corte basal total para cada uma das direções 

principais. Posteriormente, será analisado cada alinhamento por piso e, por fim, uma verificação mais 

detalhada definida por painéis. 

Para a primeira e segunda verificação, aplicou-se a análise do modo de rotura de deslizamento já que 

os outros modos mencionados no subcapítulo 4.2 não se adequam.  

Na 3ª verificação, serão analisados todos os painéis de um grupo de paredes de alvenaria, com o intuito 

de analisar o seu comportamento relativo aos 3 modos de rotura. Além do mencionado, também se 

pretende realizar a verificação da segurança dos lintéis.  

Em suma, o objetivo principal é entender a correlação entre estes diferentes tipos de métodos, a 

afetação do parâmetro CRAS, como também a análise de segurança do próprio edifício.  

A Figura 4.5 representa a metodologia expressa em diagrama. 
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Figura 4.5   Metodologia aplicada. 

4.3. Verificação de segurança do edifício  

4.3.1. Análise global 

Pretende-se inicialmente realizar uma verificação simplificada de modo a determinar qual a capacidade 

resistente do edifício. 

Relativamente aos parâmetros apresentados na Tabela 17, o resultante das forças verticais (Fv) foi 

obtido através da combinação quase permanente de ações; os esforços correspondentes a cada uma 

das duas direções foram calculados através da força de corte basal gerada pela análise (Vb); a força de 

corte resistente (Vrd) foi considerada através da fórmula mohr-coloumb (deslizamento), com os 

parâmetros mecânicos mais condicionantes (Alvenaria de pedra).  
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Para os casos demonstrados na Tabela 17, assumiu-se a ação sísmica a 100% e a 65% com um 

coeficiente de comportamento no valor de 1.5, de modo a avaliar a verificação de segurança. Será de 

salientar que o regulamento italiano NTC 2008 sugere, para este tipo de edifício, a utilização do 

coeficiente de comportamento de 2.7, como também a redução de 35% na ação sísmica. Não se irão 

assumir estas duas indicações pelo facto de se entender a redução “excessiva” das forças de corte 

basal, pois o coeficiente de comportamento afeta de modo inversamente proporcional (Vb 

aproximadamente metade da ação sísmica a 100%, ou seja, 4000kN para q=2.7). 

Tabela 17   Verificação de segurança global da Acão sísmica a 100% e 65%. 

 Ação sísmica 100% Ação sísmica 65% 

Designação Fv (cqp) Vrd Vbx Vby VS Vbx 65 Vby 65 VS  

Global 28 425 12 200 7965 7994 Sim 5145 5164 Sim 

 

Importa referir a importância que o peso da estrutura e o respetivo coeficiente de atrito têm para a 

análise da capacidade resistente ao corte neste tipo de edifícios. Verifica-se que 90% do VRd é 

relacionado com a segunda parcela da equação (4.1), ou seja, mesmo que seja alterado a coesão do 

material (1ª parcela), não irá traduzir-se grandes implicações neste tipo de verificação. 

Através da comparação dos resultados, verifica-se globalmente a segurança nos dois casos. No entanto, 

é de referir a importância de analisar pormenorizadamente a ponderação de outros modos de rotura 

(derrubamento e fendilhação diagonal), com a consideração mais minuciosa das características das 

paredes em estudo.  

4.3.2. Análise por alinhamento e piso 

Com o objetivo de realizar uma correspondência entre uma análise global e outra mais detalhada (por 

painel), será proposta uma verificação por alinhamento e piso de modo a entender quais os mais 

condicionantes. Assim, será realizada uma análise, através da equação mohr-coloumb, para cada 

alinhamento. Para esta verificação de segurança, são necessários os seguintes parâmetros: a força 

vertical resultante de cada alinhamento por piso (Fv); força de corte atuante originada no plano paralelo 

da parede e a força resistente (Vrd). De notar que relativamente à força de corte acima mencionada, 

cada parede tem a sua direção predominante X ou Y, com exceção das paredes obliquas (como por 

exemplo o Saguão) que serão analisadas segundo os dois eixos. A força resistente será obtida tendo 

em conta as características dos materiais, as suas áreas e os respetivos coeficientes redutores. 

Para calcular o esforço de corte atuante, criou-se um grupo para cada corte realizado na base de cada 

alinhamento no respetivo piso. Através do comando Section Cut, foi possível realizar um somatório dos 

esforços de corte em cada direção, isoladamente, de modo a obter o maior esforço a ser considerado 
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na verificação e segurança. No Anexo 3 ilustra-se uma planta com todos os alinhamentos e na Figura 

4.6 e Figura A.0.29, os gráficos dos alinhamentos estudados.  

Posteriormente, serão analisadas, de um modo simplificado, o rácio entre a tensão de compressão (σ22) 

e a tensão máxima de compressão das paredes exteriores e interiores. 

 

 

 

 

Figura 4.6   Gráficos representativos da Verificação de segurança em vários alinhamentos. 

• Análise de tensões verticais (σ22) 

Deverá ser testada a capacidade resistente da alvenaria à compressão face às ações permanentes, 

apesar de não ser a situação mais condicionante. Para isso, serão avaliados no programa as tensões 

σ22. No lado esquerdo do edifício (PEF1 e PET1- Figura A.0.30), mais precisamente nas zonas 1, 2, 3 e 

4, as vigas metálicas que suportam os pisos superiores estão apoiadas na própria parede de alvenaria, 

originando nestes pontos picos de tensões de compressão. O valor máximo de σ22 registado situa-se 

na fachada principal (Zonas 1, 2, 3 - Figura A.0.30) com valores aproximados de 720kPa, o que 

representa cerca de 70% da capacidade resistente da alvenaria de pedra. Nos apoios interiores das 
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vigas metálicas, foram utilizados apoios em betão armado e perfis metálicos, devido à esbelteza e 

fragilidade das paredes existentes (Figura A.0.28).  

Relativamente às paredes interiores (Figura A.0.32 – zona A), é possível observar uma diferença 

significativa nos resultados das tensões σ22 entre as paredes que estão apoiadas nos perfis metálicos e 

as que estão ligadas à fundação (zona B). No caso das paredes TIJ 9, 11, 12 e 13, é possível identificar 

tensões globalmente inferiores (aproximadamente entre os 50 e os 200 kPa), face às paredes TIJ 1, 14 

e 10, com uma variação média entre os 400 e os 600 kPa. A diferença entre as duas situações 

mencionadas está associada à carga proveniente do pavimento, como também do encaminhamento de 

cargas proveniente das paredes “elevadas” para as adjacentes. Para este último caso, é possível 

observar algumas zonas de concentração de tensões associado a essa transposição das cargas para 

as paredes adjacentes (Figura A.0.32). Isto prova que, apesar dos perfis terem como base de 

funcionamento o suporte das paredes e terem como função o encaminhamento das forças para os 

apoios, existe uma ligação irrealista entre paredes, permitindo uma sustentação da parede elevada face 

à parede continua. Visto que o estudo de deformações e esforços nos elementos estruturais dos 

pavimentos não se encontra no âmbito da tese, poderá ser desprezado este efeito. No entanto, estas 

paredes elevadas, não deverão ser estudadas do mesmo modo que as restantes paredes. Posto isto, as 

paredes elevadas por terem um esforço normal baixo, serão levadas a esforços resistentes reduzidos, 

originando inevitavelmente modos de rotura por deslizamento (modo de rotura em estudo) (Figura 4.7). 

Para solucionar esta situação, deverão ser calculados os esforços verticais nas bases das paredes em 

cada alinhamento por piso, considerando neste caso 12.6kN/m, resultando os valores indicados na 

Figura 4.8. 

No alinhamento TIJ 12, verificou-se a segurança para a ação sísmica de 100% em todos os níveis. Não 

expostos graficamente, os alinhamentos TIJ 9,11 e 13 cumprem com a segurança. 

 

Figura 4.7   Gráfico representativo da verificação de segurança do alinhamento TIJ 12 (Fv incorreto). 

 

Figura 4.8   Gráfico representativo da verificação de segurança do alinhamento TIJ 12 (Fv correto) 
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Conclusões: 

• Concluiu-se que, à medida que a altura aumenta, os valores da força de corte basal (Vb) e da 

força resistente (VRd) vão reduzindo de intensidade. As zonas superiores têm Vb reduzidos, 

sendo mais facilmente verificados; 

• Será possível entender que existe, em alguns casos, alguma incoerência no desenvolvimento 

dos esforços nos pisos superiores. No caso do Saguão, verifica-se que, ao longo dos primeiros 

quatro pisos, os valores de Vb mantêm-se entre os 350 a 390 kN. A razão desta situação está 

relacionada com as transferências de esforços entre ligações com outras paredes que não são 

contabilizadas. Assim, confirma-se que este método poderá suscitar imprecisões, quando 

existem paredes adjacentes com direção similar, mas não contabilizadas no corte efetuado. 

• As paredes mais solicitadas são as exteriores, sendo a mais gravosa a PEF 1. Isto acontece 

devido à sua espessura elevada e da consideração do diafragma rígido nos pavimentos, como 

foi registado em 3.8.5. 

• Para as duas soluções propostas, 100% e 65% de Vb, o Piso 0 acaba por ser o que mais falha 

na verificação de segurança, tendo como exclusões o PET 2, TIJ 3 e TIJ 7. 

• Nos pisos superiores, é possível observar uma maior proximidade entre os valores atuantes e 

resistentes, sendo maioritariamente verificada a segurança. 

• TIJ 3, TIJ 7, TIJ 10 e PET 2 verificam em todos os pisos a segurança da ação sísmica para os 

65%. 

• Para a ação sísmica a 100%, com exclusão do TIJ 3, existe uma falha global na segurança dos 

alinhamentos. 

• Não é possível analisar as tensões de compressão das paredes elevadas do mesmo modo que  

para as restantes paredes com continuidade. Isto sucede devido ao comportamento irrealista 

na ligação entre as paredes adjacentes e as paredes elevadas (exemplo na Figura A.0.32). 

• Comparativamente à análise anteriormente realizada (4.3.1), existe incoerência na verificação 

de segurança global da estrutura. Isto deve-se à sensibilidade que este modo de rotura 

apresenta face ao peso do edifício introduzido na segunda parcela do esforço resistente (VRd). 

Na verificação por alinhamento e piso, é possível observar uma maior coerência com a 

realidade, devido a uma melhor pormenorização de cada esforço atribuído, como também das 

suas características. No entanto, exige-se uma análise dos elementos (nembos e lintéis) mais 

detalhada, com a consideração de outros modos de rotura. 

4.3.3. Análise por painel (nembos e lintéis) 

Neste subcapítulo, serão analisados os 3 modos de rotura: deslizamento, derrubamento e fendilhação 

diagonal. Primeiramente serão abordados teoricamente alguns dos principais parâmetros, de modo a 

entender com maior profundidade a análise a ser efetuada. Posteriormente, será avaliada a resistência 

ao corte dos lintéis, através da equação (4.6). 
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Além de todos os modos dependerem fortemente da coesão do material e das características 

geométricas dos painéis, existem alguns parâmetros em cada um que os distingue.  

No caso do derrubamento, existe a consideração do comprimento (b) da parede ao quadrado, pois 

deste modo, as paredes com elevado comprimento serão menos suscetíveis à insegurança deste modo 

de rotura. Também é interessante referir que este é o único que depende da tensão máxima de 

compressão do material (fd) que, por indicação da equação, quanto maior for o rácio entre a tensão 

atuante (σ0) e a tensão de compressão, resultará numa redução no VRd. 

A verificação do modo de rotura (deslizamento), segundo a (4.2), diferencia-se essencialmente na 

utilização do coeficiente de atrito, de modo a contabilizar a interação entre os materiais incluídos na 

superfície de deslizamento. No entanto, neste modo de rotura, existe uma forte ligação com a tensão 

vertical de compressão do elemento (σ0) porque, quanto maior for esta tensão, mais facilmente será 

evitado este modo de rotura. 

A expressão da fendilhação diagonal mostra uma relação importante entre a coesão do material e a 

tensão vertical atuante. A resistência à tração do material, que neste caso é assumida como 1.5Cu, e a 

tensão vertical de compressão (σ0) atuante no elemento, promove um aumento no esforço resistente, 

caso se presencie uma tensão vertical superior à resistência de tração. Como se poderá observar nas 

análises anteriores, este acontecimento é muito comum neste edifício, devido à reduzida coesão dos 

materiais. Apesar da situação referida, a coesão não mostra ser fortemente impactante porque, devido 

à raiz quadrada, prevê-se, para o caso de estudo, um aumento que poderá variar aproximadamente 

entre 1 e 6. Neste, os valores próximos de 1 remetem para níveis superiores (menor tensão vertical) 

enquanto, para níveis inferiores, a identificação de valores mais próximos é de 6. Entende-se à partida 

que, apesar do impacto que esta parcela poderá ter, o valor da coesão na primeira parcela acaba por 

ser o parâmetro mais influenciador. Por isso, é expectável que, para paredes com coesão baixa, como 

é o caso das alvenarias de pedra irregular, este modo de rotura acaba por ser mais influenciável do que 

as alvenarias de tijolo assumidas (com uma coesão três vezes superior). 

Salienta-se também a semelhança entre os modos de rotura de derrubamento e deslizamento, 

relativamente ao parâmetro h0, que relaciona o momento e o esforço de corte atuante na base dos 

nembos. Quanto maior for este parâmetro, menor será o VRd respetivo. 

Não obstante a avaliação com todos os modos de rotura realizada em todos os pisos, caso o edifício 

seja reabilitado com uma laje de betão armado, o modo de rotura de derrubamento dificilmente 

acontecerá devido à restrição do peso e rigidez do pavimento, ou seja, a influência das condições de 

apoio restringe o mecanismo de rotação de corpo rígido do painel. O mesmo poderá ser observado em 

painéis com um índice de altura/comprimento baixo, como também para empenas onde são usualmente 

frequentes paredes “cegas”.  
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Para os nembos, serão analisados: PEF 1; PET 1; PET 2; SAG 1; TIJ 3; TIJ 7; TIJ 8. Relativamente aos 

lintéis, os alinhamentos a serem estudados são os PEF 1, PET2 e SAG 1. A representação das tensões 

(σ12) utilizadas para a avaliação dos lintéis está incluída no Anexo 5. 

Os esforços atuantes P, V e M utilizados para a verificação de segurança dos nembos foram obtidos 

através da realização do comando section cut na base dos nembos. Nas Figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, 

os alvos representados são meramente indicativos do painel analisado em que, caso falhe a segurança, 

serão indicadas as siglas atribuídas ao modo de rotura condicionante. Encontram-se expostos à 

esquerda a verificação para os 100% da ação sísmica e à direita para os 65%. 

A análise sísmica (65%) irá apresentar uma redução dos esforços V e M. Estes serão proporcionais à 

análise sísmica a 100%, ou seja, o h0 e o Vrd irão manter-se inalterados respetivamente a cada modo de 

rotura. Isto implica a não alteração do modo mais condicionante. Assim, serão apenas indicados quais 

os painéis que passam a verificar a segurança. Para proporcionar uma análise mais simplificada, será 

sempre abordada matricialmente a localização dos painéis na ordem crescente da esquerda para a 

direita, bem como de baixo para cima.  

  

Figura 4.9   Verificação de segurança dos nembos do alinhamento PEF 1 (100% e 65%). 

                  

Figura 4.10   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda PET 1; à direita TIJ 3 (100% e 65%). 

DB – Derrubamento; DL - Deslizamento; FD - Fendilhação Diagonal; SEG - Segurança verificada 
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Figura 4.11   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda TIJ 7; no meio SAG 1 e à 

direita TIJ 8 (100% e 65%). 

         

Figura 4.12   Verificação de segurança nos nembos dos alinhamentos: à esquerda PET 2; à direita TIJ 10 

(100% e 65%). 

DB – Derrubamento; DL - Deslizamento; FD - Fendilhação Diagonal; SEG - Segurança verificada 

No alinhamento PEF 1, é possível entender que globalmente a segurança não é verificada. Os modos 

de rotura predominantes nos primeiros quatro pisos são o derrubamento e fendilhação diagonal e, no 

último caso, a rotura por derrubamento e deslizamento. A baixa coesão da alvenaria de pedra, associada 

às tensões de corte e compressão elevadas existentes nos pisos inferiores, promovem esforços 

resistentes mais reduzidos para os modos de rotura enunciados anteriormente. Relativamente à variação 

percentual da ação sísmica, identificou-se a alteração da verificação de segurança de dois para quatro 

painéis, sendo que 3 destes estão situados na última coluna (9), em que esta contém o valor de Vb 

globalmente inferior. 
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Como se pode observar na Figura 4.10, os alinhamentos PET1 e TIJ 3 são os únicos que permaneceram 

inalterados na variação da ação sísmica. Tal sucede pelo facto dos valores de esforço de corte atuante 

do alinhamento PET1 serem elevados e o do TIJ 3 reduzidos, fazendo com que não afete o output. 

Os alinhamentos TIJ 7 e 8 apresentam várias semelhanças, desde as características geométricas nos 

painéis, a proximidade em planta, bem como a alteração da verificação de segurança para diferentes 

níveis de ação sísmica. Isto mostra que o rácio entre os esforços de corte atuantes e os resistentes entre 

os dois alinhamentos são proporcionais. 

A parede do SAG1 mostra uma evolução significativa nas colunas um e dois relativamente à variação 

da ação sísmica. Para as colunas três e quatro, devido ao comprimento horizontal reduzido, o modo de 

rotura por derrubamento é mais suscetível de acontecer. 

Para a verificação dos lintéis, foi admitida uma tensão resistente com valor médio de 50 kPa para 

alvenaria de tijolo, e 20 kPa para alvenaria de pedra, já incluindo afetação dos coeficientes de confiança 

e parciais. Os lintéis dos alinhamentos PEF 1, PET 2 e SAG 1 não verificam a segurança para ação 

sísmica a 100%. Estão apresentadas no Anexo 5 as zonas em que são verificadas a segurança para a 

ação sísmica a 65% (Figura A.0.33). 

O alinhamento PET 2 não apresenta melhoramentos relativamente à redução da ação sísmica, visto que 

só alterou a segurança de um para dois painéis. Este partilha a mesma situação do alinhamento PET 1, 

tendo nos pisos inferiores tensões de compressão e esforços de corte elevados, levando à rotura por 

derrubamento e fendilhação diagonal.  

O alinhamento interior TIJ 10 mostrou ser o mais sensível à redução da ação sísmica, alterando 

significativamente de um para sete painéis com segurança verificada. 

Conclusões: 

• Globalmente confirma-se a não verificação da segurança face à ação sísmica regulamentar 

(EC8 e NTC 2008). Apesar de existirem alguns alinhamentos onde a consideração da redução 

sísmica a 65% levou à verificação de segurança, questiona-se a falta de capacidade resistente 

das paredes primárias em opor-se aos sismos. 

• A baixa coesão da alvenaria de pedra aliado a um rácio elevado entre o σ0 e o Cu (característico 

no inferior do alinhamento das paredes), promove a ocorrência prematura da fendilhação 

diagonal. Esta situação é particularmente visível no alinhamento PEF1.  

• Como esperado, o modo de rotura por deslizamento mostrou ser o mais provável de suceder 

nos pisos superiores. No entanto, para estes pisos, o modo de derrubamento mostra ser 

também uma possibilidade, caso suceda em elementos mais esbeltos.  

• A empena do edifício é o único alinhamento em que a fendilhação diagonal ocorre no último 

piso. Tal acontece devido à elevada influência da coesão na sua fórmula. A alvenaria de pedra, 

tem uma baixa coesão, promovendo a ocorrência prematura deste modo de rotura. 
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Contrariamente, se estivesse presente uma coesão mais elevada (utilizando por exemplo a 

alvenaria de tijolo) o modo de deslizamento seria o mais condicionante. 

• A relevância da coesão neste tipo de análise é elevada. Os resultados mostram a necessidade 

de reforçar a alvenaria como forma de conseguir suportar as ações horizontais.  

• Umas das principais conclusões que se retira da variação percentual da ação sísmica é o facto 

da segurança das paredes de alvenaria de pedra não mostrar índices de melhoria tão 

esclarecedores como acontece nas paredes de alvenaria de tijolo. A justificação reside nos 

elevados valores de esforços atuantes nas paredes da periferia, como também na parede de 

alvenaria de tijolo possuir uma coesão três vezes superior. 

• Usualmente, paredes com h0 reduzido contêm esforços resistentes elevados no modo de rotura 

por derrubamento. Também se verifica que, para níveis inferiores, quando o rácio entre a tensão 

vertical atuante e a tensão de compressão resistente é elevado, aliado a elementos esbeltos, 

existe uma maior probabilidade de ocorrência deste modo de rotura. Os alinhamentos PEF1, 

PET2 e SAG1 são exemplos disso (Anexo 5 - Tabela 22). 

• Nos alinhamentos estudados, o h0 contém um valor médio de 0.97, ou seja, o momento e esforço 

de corte atuante são em média suficientemente próximos. 

• Como previsto, os painéis mais esbeltos apresentam maior suscetibilidade de ocorrência de 

rotura por derrubamento. Nas situações em que tal não se verifica, deverá ser verificada a 

ocorrência múltipla de modos de rotura, caso existam valores de esforços resistentes de outros 

modos de rotura próximos do modo de derrubamento (Anexo 5 - Tabela 22). 

• Fazendo uma análise comparativa entre os painéis de menor e maior comprimento, conclui-se 

que os segundos, além de terem maiores esforços atuantes, também obtiveram maiores 

esforços resistentes.  

• Será importante sublinhar a necessidade de reformular um modelo mais apropriado para 

análise da verificação sísmica das paredes sem continuidade. Uma análise linear não contabiliza 

devidamente os desníveis entre paredes provocando a possibilidade de não avaliar 

corretamente as paredes elevadas.  

• Apesar da utilização do diafragma rígido, entende-se que esta medida de reabilitação não 

soluciona a totalidade dos problemas que se possam vir a verificar. Deverá ser também 

considerado um melhoramento da coesão dos materiais existentes. 

• Globalmente, não se verifica a segurança nos lintéis, destacando-se aqui o alinhamento PEF1, 

graças à sua reduzida capacidade resistente ao corte. O mesmo acontece no caso dos lintéis 

das paredes de alvenaria de tijolo, apesar de terem uma resistência superior ao corte, a falta de 

segurança abrange praticamente todos os painéis dos alinhamentos PET2 e SAG 1.  

• Este tipo de análise foi importante para o entendimento de possíveis mecanismos de rotura 

globais. Alerta-se sobretudo para dois tipos: o surgimento de mecanismos de colapso a nível 

do piso 0, onde se encontram os maiores esforços de corte basal (Figura 2.50); e a 

possibilidade de rotura por corte nos lintéis (Figura 2.49). 
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• Comparando a VS por alinhamento e a VS por painel, entende-se que existe necessidade de 

avaliar a segurança para os três modos de rotura mencionados. A limitação do estudo somente 

ao modo de rotura por deslizamento, no caso da verificação por alinhamento e piso, indicia 

equivocadamente uma melhoria significativa na segurança da estrutura para a redução de 35% 

da ação sísmica. Na verdade, e com o auxílio de uma análise mais pormenorizada (VS por 

painel), deparou-se com a ocorrência “prematura” de modos de rotura mais condicionantes de 

derrubamento e fendilhação diagonal nos pisos inferiores, ou seja, com Vrd inferior ao modo de 

deslizamento. Isto pode ser observado principalmente nos alinhamentos PEF1, PET2, TIJ7, TIJ 

8, TIJ 10 e TIJ14. 

Em suma, o comportamento sísmico do edifício em estudo mostrou ser deficitário. Quando submetido 

à ação sísmica adotada e tendo em conta os pressupostos admitidos relativamente às ligações dos 

elementos, pode concluir-se que este tipo de edifício é vulnerável, tendo como base várias 

características. Uma destas é a falta de coesão dos elementos estruturais. Além disso, é de salientar os 

efeitos associados à remoção das paredes interiores do R/c. Esta situação promove o aumento dos 

esforços de corte nas paredes continuas até às fundações. Cumulativamente com a situação anterior, a 

consideração do diafragma rígido nos pisos promove o aumento das forças de inércia nas paredes da 

periferia, prejudicando assim a verificação de segurança da estrutura. 

Relativamente aos resultados obtidos, a metodologia assumida permite uma adequada análise 

qualitativa do nível de segurança da estrutura a nível sísmico, sendo possível identificar as zonas de 

maior suscetibilidade, cumprindo assim com os objetivos inicialmente propostos. Em sintonia com a 

metodologia assumida por Silva (Silva, 2011), foi possível entender a vulnerabilidade existente neste 

tipo de edifícios. 

4.4. Solução qualitativa de reforço estrutural 

A intervenção nos edifícios antigos de alvenaria estrutural deve ser condicionada de modo a que o seu 

valor patrimonial não seja comprometido. Além disso, o projetista deve ter em consideração soluções 

que possibilitem a reversibilidade da intervenção, a durabilidade dos materiais a empregar e a 

compatibilidade das soluções de reforço com os materiais existentes. Idealmente, deverá privilegiar-se 

a utilização de soluções de reforço que não aumentem em demasia o peso dos pisos do edifício, porque 

quanto maior a massa, maior serão as forças de inércia e consequentemente mais solicitados serão os 

elementos estruturais verticais perante as ações verticais e horizontais. 

Hoje em dia, existem inúmeras soluções que permitem um adequado reforço estrutural das paredes e 

pavimentos, como também da ligação entre estes. Deste modo destacam-se alguns exemplos de 

possível aplicação no caso de estudo.  

No reforço das paredes de alvenaria, será importante a aplicação de uma solução de reboco armado 

de modo a permitir o aumento da coesão (Figura 4.13 (a)). Esta medida melhora a capacidade de 
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absorção e dissipação da energia sísmica, como também o aumento da resistência no plano da parede. 

Além disso, para garantir a eficiência do reforço e o aumento da resistência para fora do plano da 

parede, deverá fixar-se a armadura de reforço ao pavimento intervencionado. Para melhorar o 

comportamento global das paredes a nível sísmico, a ligação eficiente entre paredes ortogonais deverá 

ser assegurada, por exemplo, através de um tipo de pregagem, denominado por pregagem costura 

(Figura 4.13 (b) (c)). Este tipo de pregagem consiste na ligação entre paredes através da utilização de 

varões de aço inoxidável, cuja fixação é efetuada por via química, mecânica ou mista (Pereira, 2009). 

Estas não deverão ter afastamentos elevados entre tirantes devido ao risco de desagregação do material 

e à concentração de tensões nas ancoragens. 

 

Figura 4.13   Soluções de reforço estrutural: (a) reboco armado (b) ancoragem das paredes ortogonais de canto 

(c) pregagens entre paredes ortogonais intermédias (Pereira, 2009) 

Na reabilitação dos pavimentos existem várias soluções que permitem um adequado funcionamento 

estrutural, destacando-se dois tipos: mais evasiva – light steel framing (Figura 4.14 (b)); menos evasiva 

– tirantes de aço em cruz (Figura 4.14 (a)). Ambas as soluções não contribuem para o aumento da 

massa global do edifício. Além disso, comparando com o pavimento de madeira comum neste tipo de 

edifícios, estas soluções permitem um melhor comportamento estrutural perante uma ação sísmica. 

 

Figura 4.14   (a) Solução de reforço para pavimento em madeira composta por tirantes em aço (Branco M. , 

2007);  (b) Solução de pavimento em aço leve. 

Reboco Armado 

Pavimento em Aço Leve 

(b) (a) 

(a) (b) (c) 
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5. Considerações finais e 

desenvolvimentos futuros 

5.1. Considerações finais 

Atualmente Lisboa tem uma percentagem elevada de edifícios “Gaioleiros”, estando esses cobertos de 

“cicatrizes” relacionadas com intervenções muitas vezes desproporcionadas e sem a devida noção das 

vulnerabilidades acrescidas a nível sísmico. Estas tiveram como motivação única interesses económicos 

que visam a oportunidade de realizar qualquer tipo de intervenção aos mais baixos custos, cumprindo 

com mínimos regulamentares legislativos, que além disso mostram-se inexistentes nesta matéria. Por 

isso, com a orientação de regulamentação mais adequada, como é o caso dos Eurocódigos, e de 

estudos realizados por diversos autores, utilizou-se uma metodologia simplificada, com o intuito de 

estudar o comportamento sísmico deste tipo de edifícios, procurando identificar facilmente algumas 

patologias a serem resolvidas através da reabilitação estrutural. 

Primeiramente, foi realizada uma inspeção, levantamento construtivo e geométrico do edifício, de modo 

a definir a geometria do modelo numérico. Conjuntamente, através da inspeção dos materiais in situ em 

paredes, pavimentos e fundações, e de uma adequada pesquisa bibliográfica, caracterizou-se 

mecanicamente os materiais utilizados no modelo numérico. Este processo mostrou ser muito 

importante para aproximar o modelo numérico à realidade, mesmo quando não houve possibilidade de 

realizar ensaios de caracterização mecânica dos materiais constituintes dos elementos estruturais. 

Posteriormente, de modo a afinar o módulo de elasticidade dos materiais, como também elucidar os 

modos principais de vibração da estrutura, realizou-se uma caracterização dinâmica in situ. Após a 

calibração, comparou-se a influência modal na consideração de dois tipos de pisos: flexível e rígido. Os 

modos principais resultantes foram de encontro às expectativas mostrando menor rigidez na direção 

perpendicular ao eixo de simetria do edifício.  

Além dos propósitos mencionados anteriormente, a caracterização dinâmica in situ permitiu um 

entendimento mais aprofundado do comportamento real do edifício, dando a possibilidade de analisar 

a influência do edifico adjacente no modo de translação em y. Apesar de ser conhecida a existência de 

uma junta entre os edifícios, entendeu-se, através da análise das frequências obtidas, a existência da 

possibilidade de estes estarem total ou parcialmente encostados. No entanto, não foi considerado este 

efeito em nenhuma das outras análises efetuadas, devido à condição favorável que o edifício poderá 

estar sujeito caso funcionasse com esta ligação. 

Ainda no capítulo 3, estudou-se o impacto de duas alternativas de pavimentos na análise modal do 

edifício em causa. Criaram-se dois modelos: um realizado com elementos shell e outro com elementos 
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frame. Através da comparação entre os modelos numéricos, observaram-se algumas vantagens e 

desvantagens que devem ser tidas em conta para uma futura análise, levando à conclusão que não 

existe propriamente um modelo mais correto, mas sim um modelo que deverá cumprir certos 

pressupostos de modo a otimizar a análise pretendida. Em suma, poder-se-á concluir que a grande 

vantagem em utilizar o pavimento com elementos shell está relacionada com a facilidade de 

implementação das cargas dos pavimentos como também às respetivas correções de rigidez, enquanto 

que o pavimento com elementos frame, além de qualitativamente ser mais próximo do modelo real, 

permite o cálculo de esforços e deformações do pavimento. 

No capítulo 4, foi abordada uma metodologia simplificativa da análise de segurança deste tipo de 

edifícios, considerando que o pavimento do edifício sofreu uma profunda reabilitação que levou à 

adoção de um comportamento de diafragma rígido. Através desse e de outros pressupostos assumidos, 

optou-se por realizar uma análise dinâmica linear por espetro de resposta de modo a investigar a 

segurança sísmica e comportamento do edifício em estudo. A metodologia utilizada foi tendo como base 

um nível crescente de pormenorização dos elementos a serem estudados, começando a nível global e 

terminando numa análise por painel. 

Em primeiro lugar, a nível global, realizou-se, através da análise das forças de corte basal da estrutura, 

a verificação global de segurança do modelo numérico. Este resultado não mostra adequadamente a 

segurança da estrutura porque, através da segunda análise mais pormenorizada (por alinhamento e por 

piso), verificou-se a existência de vários alinhamentos que não verificam a segurança. Para completar 

esta análise, também foi avaliado o rácio entre as forças de compressão atuantes e as resistentes, 

registando um máximo de 70% e médio de 50%, para zonas localizadas nas paredes dos pisos inferiores. 

Com uma análise mais pormenorizada dos nembos, através da exploração de outros modos de rotura, 

obtiveram-se resultados mais esclarecedores e condicionantes que os anteriores. Isto sucede 

principalmente devido à maior sensibilidade dos modos de rotura às condições encontradas nos painéis 

estudados. Para o caso em estudo, foi possível verificar uma maior probabilidade de ocorrência dos 

modos de derrubamento e fendilhação diagonal para os pisos inferiores, sendo esses mais sensíveis a 

tensões de compressão elevadas. No entanto, para o modo de rotura de deslizamento, foi possível 

registar maior ocorrência nos pisos superiores. Enquanto que os modos de rotura por fendilhação 

diagonal e por deslizamento estão associados, respetivamente, aos pisos inferiores e superiores, 

verificou-se que, o modo de rotura de derrubamento surge na presença de elementos esbeltos 

independentemente do nível. Este tipo de análise foi importante para a compreensão de possíveis 

mecanismos de rotura globais. Chama-se a atenção sobretudo para dois tipos: o surgimento de 

mecanismos de colapso ao nível do piso 0, onde se encontram os maiores esforços de corte basal; e a 

possibilidade de rotura por corte nos lintéis. 

Na redução da ação sísmica (65%), observou-se uma melhoria pouco significativa na segurança da 

estrutura, apontando esta para a necessidade de reforço das paredes estruturais.  
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Relativamente aos resultados obtidos, a metodologia assumida permite uma adequada análise 

qualitativa do nível de segurança da estrutura a nível sísmico, sendo possível identificar as zonas de 

maior suscetibilidade, cumprindo assim com os objetivos inicialmente propostos. Em sintonia com a 

metodologia assumida por Silva (2011), foi possível entender a vulnerabilidade existente neste tipo de 

edifícios, sendo que a reabilitação estrutural sísmica se afigura com cariz obrigatório para que se possa 

assegurar a salvaguarda de milhares de vidas humanas. 

5.2. Desenvolvimentos futuros 

Atingidos os objetivos propostos, poder-se-iam realizar múltiplos estudos para complementar este 

trabalho, destacando-se: 

• Um estudo com maior pormenor relativo à influência da remoção das paredes interiores no R/c 

no comportamento estrutural do edifício, como também aferir as respetivas vulnerabilidades e 

possíveis propostas de reabilitação estrutural. Por outras palavras, seria interessante avaliar as 

diferenças e semelhanças entre o edifício no seu estado original e o atual (alterado). 

• Um estudo focado nas debilidades dos edifícios de gaveto, em que neste caso em particular 

deveriam ser analisadas medidas de reforços que permitissem ligar continuamente os edifícios 

adjacentes, melhorando o comportamento nas duas direções do edifício. 

• A realização de uma análise não linear (ex. Pushover) no plano das paredes resistentes e 

comparar com os resultados obtidos no último método de verificação de segurança. A 

realização de análises não lineares para fora do plano das paredes de modo a entender quais 

são as zonas mais condicionantes para analisar uma solução adequada de reforço.  

• A realização de um estudo do comportamento sísmico com reforço das paredes, aumentando 

a coesão e capacidade em resistir para fora do seu plano.  

• Um estudo de dois tipos de reforço de pavimento: uma solução menos invasiva através do 

reforço do pavimento com utilização de tirantes de aço em “cruz” ou através da substituição 

completa do pavimento com recurso à utilização de laje mista de betão e aço (exemplo: solução 

com laje colaborante). 

• Um estudo de reabilitação das fundações, devido ao aumento de peso que será imposto pela 

reabilitação dos pavimentos (por exemplo laje de betão armado ou mista). 

• Será de salientar que o estudo realizado entre modelos numéricos com soluções de pavimentos 

distintas se cingiu aos parâmetros escolhidos por experiência do utilizador e, por isso, existirão 

outros parâmetros que não foram objeto de estudo e que poderão ser estudados à posteriori, 

como por exemplo, a verificação dos esforços de corte em cada parede perante a ação sísmica 

ou mesmo investigar qualidade de implementação de soluções de reforço estrutural de 

pavimentos. 
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Anexo 1- Plantas Originais do Edifício 

 

Figura A.0.1   Planta do R/c do edifício original (1906) 

 

 

Figura A.0.2   Planta do piso 1, 2, 3 e 4 do edifício original (1906) 
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Figura A.0.3   Alçado da fachada A do edifício original (1906) 

 

 

Figura A.0.4   Alçado da fachada B e C do edifício original (1906) 
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Figura A.0.5   Alçado da fachada D, E e Corte 2-3 do edifício original (1906) 

 

 

Figura A.0.6   Planta do último piso do edifício original (1906)  
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Anexo 2 – Janelas de Inspeção  

 

 

Figura A.0.7   JI 1 – Alvenaria de Tijolo 

 

Figura A.0.8   JI 2 – Alvenaria de Tijolo 

 

Figura A.0.9   JI 3 – Alvenaria de Pedra 

 

Figura A.0.10    JI 5 – Alvenaria de Tijolo 

 

 

 

 

 

Figura A.0.11    JI 6 – Alvenaria de Tijolo 

 

 

 

 

Figura A.0.12    JI 7 – Alvenaria de Tijolo 

 

 

Figura A.0.13    JI 9 – Alvenaria de Tijolo 

 

 

 

Figura A.0.14    JI 10 – Alvenaria de 

Pedra 

 

Figura A.0.15    JI 11 – Alvenaria de 

Pedra 
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Figura A.0.16    JI 12 – Alvenaria de Tijolo 

 

 

Figura A.0.17    JI 13 – Alvenaria de Tijolo 

 

Figura A.0.18    JI 14 – Alvenaria de Tijolo 

 

Figura A.0.19    JI 15 – Alvenaria de tabique 

 

Figura A.0.20   IP A – Pavimento em madeira 
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Figura A.0.21   IP B – Pavimento em madeira 

 

Figura A.0.22   IP C – Pavimento em madeira  

 

 

Figura A.0.23   Poço de sondagem (PS A) 

 

 

Figura A.0.24    Poço de sondagem (PS B) 
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Figura A.0.25   Poço de sondagem (PS C) 

 

 

Figura A.0.26   Poço de sondagem (PS D) 
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Anexo 3 - Plantas de Localização 

  

Figura A.0.27   Plantas dos pisos 1, 2, 3 e 4 do edifício atual (2018) 

 

Figura A.0.28   Reconstrução da planta atual do edifício com localização dos elementos estruturais (perfis 

metálicos e de betão armado) e poços de sondagem. 
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Anexo 4 – Tabelas  

 

Tabela 18   Resumo da bibliografia dos materiais: Alvenaria de tijolo e madeira. 

 

 

Material | Parede | 

Edifício 
E (GPa) 

Resistências 

γ (kN/m3) Fonte 

fc [MPa] ft [MPa] τ [MPa] 

Alvenaria de tijolo 

maciço 
1 5,00 0,100 - - 

Tabela Técnicas, 

2006 

Tijolo maciço 0,33 3,31 - - - 
Branco e Correia, 

2003 

Tijolo maciço, 

Edifício Gaioleiro 
1,50 3,20 0,114 0,076 18 

Simões et al., 2013 

Tijolo furado, 

Edifício Gaioleiro 
1,20 2,40 0,090 0,060 12 

Tijolo furado, 

Edifício Gaioleiro 
0,64 0,23 - - - Simões et al., 2012 

Alvenaria de tijolo 

maciço com 

argamassa de cal 

1,2-1,8 2,4 - 4,0 0,090 -0,138 0,060 - 0,092 18 

NTC 2008 
Alvenaria de tijolo 

(blocos) furado 

(percentagem de 

furos < 45%) 

1,2 2,4 0,090 0,060 12 

Gaioleiro – tijolo 

furado 
1,5 2,4 0,090 0,060 12,2 Frazão, 2013 

Gaioleiro – tijolo 

maciço 
1,7 3,7 0,13 0,087 18 

Delgado, 2013 

Gaioleiro – tijolo 

furado 
1,3 2,4 0,090 0,060 12 

Madeira (Pinho) 10 - - - 5,9 Tabelas Técnicas 

Gaioleiro na zona 

da Alameda - 

Pinho 

10 - - - 5,9 
Costa, M. G.; 

Oliveira, C. S. 

Madeira (Pinho) 8 - 12 - - - - Cardoso, M. R. 
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Tabela 19   Resumo da bibliografia dos materiais: Alvenaria de Pedra. 

Material | Parede 

| Edifício 
E (GPa) 

Resistências 

γ (kN/m3) Fonte 

fc [MPa] ft [MPa] τ [MPa] 

Alvenaria de 

Pedra irregular 
2,5 0,6- 1,40 0,05-007 - 19 

Tabelas Técnicas, 

1974 

Paredes de 

fachada, Edifício 

Gaioleiro 

0,66  - - - 

Lopes, 1997 

0,16  - -  

Alvenaria de 

Pedra irregular 

0,48 7,00 - - - 
 

Carvalho, 2008 

1,70 0,99-1,97 - - - Valuzzi, 2001 

1,64 8,00 - - - 

Milosevic et al., 
2011 (Severes 

Project) 

Folha dupla de 

alvenaria de 

pedra 

0,567 0,204 - - 

- Corradi, 2008 

0,988 0,195 - - 

1,965 0,177 - - 

1,913 0,185 - - 

Edifício 

Gaioleiro 
0,70-1,00 0,80-1,50 - - - 

Silva e Soares, 

1997 

Edifício 

Gaioleiro 

0,45 

0,54 - - 

- 
Simões et al., 

2012 
0,40 - 

Alvenaria 

desaparelhada 

(irregular) com 

paramento de 

espessura 

limitada e 

núcleo interno 

1,02-1,44 2,00-3,00 0,053-0,077 0,035-0,051 20 

NTC 2008 

Alvenaria de 

pedra irregular 
0,69-1,05 1,00-1,80 0,030-0,048 0,020-0,032 19 

Alvenaria de 

pedra 

aparelhada com 

boa conexão 

1,50-1,98 2,60-3,80  0,056-0,0774 21 

Edifício 

Gaioleiro 
1,00 1,3 0,039 0,026 19,4 Frazão, 2013 

Edifício 

Gaioleiro 

3,20 8 0,18 0,12 22 

Delgado, 2013 (cantaria) 

1,10 

(cantaria) 

1,80 

(cantaria) 

0,048 

(cantaria) 

0,032 

(cantaria) 

19 
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Tabela 20   Nível de conhecimento mencionado no EC8-3 (EC8-3, 2017) 

Nível de 

conhecimento 
Geometria Disposições construtivas Materiais Análise CF 

 

KL1 

 

 

A partir dos 

desenhos de 

dimensioname

nto geral do 

projeto e de 

uma inspeção 

visual de uma 

amostragem 

ou a partir de 

uma inspeção 

integral 

Projeto simulado de acordo com a 

prática de origem e a partir de 

uma inspeção in situ limitada 

Valores por defeito de acordo 

com as normas em vigor à 

data da construção e a partir 

de ensaios in situ limitados 

 

LF – MRS 

(coeficiente 

q) 

 

1,35 

 

KL2 

A partir dos desenhos de 

pormenor de origem incompletos 

com uma inspeção in situ limitada 

ou a partir de uma inspeção in situ 
alargada 

A partir das especificações do 

projeto de origem com 

ensaios in situ limitados ou a 

partir de ensaios in situ 
alargados 

 

Todas as 

análises 

 

1,20 

 

KL3 

A partir dos desenhos de 

pormenor de origem com uma 

inspeção in situ limitada ou a 

partir de uma inspeção in situ 

completa 

A partir dos relatórios de 

ensaios de origem com 

ensaios in situ limitados ou a 

partir de ensaios in situ 
completos 

 

Todas as 

análises 

 

1,00 

 

 

Tabela 21   Resumo da bibliografia consultada relativamente a frequências de edifícios similares. 

Fonte Rua Tipologia Restrições  
Altura 

(m) 

Frequências (Hz) 

Transversal Longitudinal 

Oliveira (1997) Rua do Ouro, 200 Pombalino Gaveto 18 2.8 3 

Oliveira (1997) Rua da Vitoria, 88 Pombalino Gaveto 18 2.8 2.9 

- Rua do Arsenal, 54(1) Pombalino Gaveto 14 5.71 5.37 

- Rua Barata Salgueiro, 21 Pombalino Isolado 14 3.17 2.34 

- Rua Pereira e Sousa, 14 Pombalino 
Restrição nos 2 

lados 
10.5 2.32 3.61 

Oliveira (1997) Rua Sousa Martins, 12 Gaioleiro Gaveto 16.9 2.93 4.7 

Oliveira (1997) Av. 5 de Outubro, 194 Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
19 3.8 3.3 

Oliveira (1997) Av. Júlio Dinis, 26 Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
24 2.4 2.7 

Oliveira (1997) TLP, Trindade Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
26 2.9 3.4 

Oliveira (1997) Av. Elias Garcia, 145 Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
16 4.2 3.2 

Oliveira (1997) Av. D. Ávila, Rest. Amazonas Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
16 2.71 8.1 
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Monteiro 

(2012) 

Rua da Sociedade 

Farmacêutica, 68 
Gaioleiro 

Restrição nos 2 

lados 
16.1 2.68 4.64 

Branco (2007) Av. Duque de Loulé, 70 Gaioleiro 
Restrição nos 2 

lados 
16.3 2.34 3.56 

Oliveira (1997) Av. Liberdade, 211 Gaioleiro Gaveto 22 2.3 2.8 

Oliveira (1997) Av. 5 de Outubro, 319 Placa 
Restrição nos 2 

lados 
20 3.5 2.3 

Oliveira (1997) Av. 5 de Outubro, 259 Placa Gaveto 24 4.5 3.5 

Oliveira (1997) Av. Almirante Reis, 197 Placa 
Restrição nos 2 

lados 
16 4.4 3.6 

Oliveira (1997) Av. Da Igreja, 50 Placa Gaveto 12 6.5 8 

Oliveira (1997) R. Alberto Oliveira, 2 Placa Gaveto 15 5.5 6 

Oliveira (1997) Av. João XXI, 66 Placa 
Restrição nos 2 

lados 
20 3.8 3.1 

Monteiro e 

Bento (2013b) 
Rua Actor Isidoro, 13 Placa 

Restrição nos 2 

lados 
12.25 4.12 5.03 

Monteiro, B. 

(2013) 
Praça Afrânio Peixoto, 2 Placa 

Restrição nos 2 

lados 
16.65 4.3 4.2 
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Anexo 5 – Análise de Tensões e esforços 

 

 

 

 

 

Figura A.0.29   Gráficos representativos da VS nos alinhamentos: PET 1; TIJ 3, 7, 8, 14. 

 

 

2
1
4

1
4
3

1
1
9

8
7

4
2

1
3
9

9
3

7
7

5
7

2
7

1
2
5

9
8

8
2

6
1

4
1

T I J 8 _ P I S O 0 T I J 8 _ P I S O 1 T I J 8 _ P I S O 2 T I J 8 _ P I S O 3 T I J 8 _ P I S O 4

VS TIJ 8

 Vb 100%

 Vb 65%

 Vrd

1
9
0

9
1

6
8

3
3

2
6

1
2
3

5
9

4
4

2
2

1
7

1
5
4

1
2
7

1
0
2

7
6

5
1

T I J 3 _ P I S O 0 T I J 3 _ P I S O 1 T I J 3 _ P I S O 2 T I J 3 _ P I S O 3 T I J 3 _ P I S O 4

VS TIJ 3

 Vb 100%

 Vb 65%

 Vrd

2
5
2

1
5
9

1
1
2

8
2

4
2

1
6
3

1
0
4

7
3

5
3

2
8

1
7
5

1
1
1

8
6

6
5

4
5

T I J 7 _ P I S O 0 T I J 7 _ P I S O 1 T I J 7 _ P I S O 2 T I J 7 _ P I S O 3 T I J 7 _ P I S O 4

VS TIJ 7

 Vb 100%

 Vb 65%

 Vrd

1
5
0
3

1
2
0
5

1
0
3
6

7
4
9

3
8
6

9
7
7

7
8
3

6
7
3

4
8
7

2
5
1

8
6
8

7
1
0

5
5
1

4
0
1

2
5
5

P E T 1 _ P I S O 0 P E T 1 _ P I S O 1 P E T 1 _ P I S O 2 P E T 1 _ P I S O 3 P E T 1 _ P I S O 4

VS PET 1

 Vb 100%

 Vb 65%

 Vrd

3
4
0

3
1
4

1
5
3

1
2
1

7
6

2
2
1

2
0
4

1
0
0

7
9

4
9

1
8
4

1
7
5

1
3
3

7
8

5
2

T I J 1 4 _ P I S O 0 T I J 1 4 _ P I S O 1 T I J 1 4 _ P I S O 2 T I J 1 4 _ P I S O 3 T I J 1 4 _ P I S O 4

VS TIJ 14

 Vb 100%

 Vb 65%

 Vrd



97 

 

 

 

Figura A.0.30   σ22 na fachada principal do edifício (PEF1 e simetria). 

 

Figura A.0.31   σ22 no tardoz do edifício (PET1, PET2 com a respetiva simetria). 

1 

2 

4 
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Figura A.0.32   Análise do σ22 nas paredes interiores. 

 

Figura A.0.33   Análise do σ12 na parede PET2 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica). 

 

A 

B 
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Figura A.0.34   Análise do σ12 na parede PEF1 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica). 

 

Figura A.0.35   Análise do σ12 na parede SAG1 (esquerda 100% e direita 65% da ação sísmica). 
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Tabela 22   Cálculos para os três modos de rotura para o alinhamento PEF 1 (100%). 

Código 
Ho 

(m) 

σ0 

(kPa) 

P 

(kN) 

V 

(kN) 

M 

(kN.m) 
VRd,1 VRd,2 VRd,3 VS (100%) 

a.SCUT_PEF1_1_1 0.55 460 322 157 87 78 138 75 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_1_2 0.74 577 404 208 155 23 168 83 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_1_3 0.80 599 629 348 279 28 265 128 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_1_4 0.90 629 881 472 427 1 373 174 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_1_5 0.79 620 651 358 282 10 274 130 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_1_6 0.72 579 405 224 161 23 169 84 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_1_7 0.52 531 744 545 283 224 323 161 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_1_8 1.20 275 385 226 271 181 170 118 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_1_9 0.71 357 499 260 184 306 222 133 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_2_1 0.65 369 258 129 84 82 111 68 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_2_2 1.01 451 316 162 163 44 129 74 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_2_3 1.03 476 500 262 271 88 211 114 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_2_4 0.98 370 518 355 347 218 226 135 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_2_5 1.01 481 505 285 288 89 213 115 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_2_6 1.01 423 296 182 183 48 121 72 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_2_7 0.96 325 455 368 355 228 201 127 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_2_8 1.09 360 503 322 351 198 219 133 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_2_9 0.69 323 452 123 85 319 204 127 SEG 

a.SCUT_PEF1_3_1 0.77 282 198 105 82 70 85 60 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_2 1.23 325 228 108 133 45 91 64 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_3_3 0.91 308 324 207 187 136 141 93 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_4 0.85 252 353 259 219 249 161 113 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_5 1.19 302 317 203 241 104 135 92 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_6 0.92 292 204 152 141 59 85 61 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_3_7 0.85 228 319 274 233 240 148 108 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_8 1.20 275 385 226 271 181 170 118 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_3_9 1.19 263 368 167 199 180 163 115 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_1 0.76 188 131 93 71 60 58 50 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_2 1.23 214 150 93 115 40 60 53 Derrubamento 
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a.SCUT_PEF1_4_3 1.16 198 208 139 162 92 91 76 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_4 0.77 165 230 191 148 220 113 94 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_5 1.02 193 203 228 233 103 91 75 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_6 0.92 175 122 127 116 48 52 48 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_7 1.03 159 222 182 187 161 106 92 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_8 1.13 188 263 178 201 163 121 99 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_4_9 1.07 184 257 125 134 170 120 98 Fendilhação D. 

a.SCUT_PEF1_5_1 0.62 79 56 88 55 39 28 35 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_2 1.00 113 79 98 98 32 34 40 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_5_3 0.93 111 117 90 84 77 57 59 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_4 0.93 84 117 90 84 109 63 71 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_5 1.08 113 119 112 121 68 56 60 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_6 1.19 100 70 73 87 25 29 38 Derrubamento 

a.SCUT_PEF1_5_7 0.71 77 107 122 86 133 62 68 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_8 0.90 90 126 120 108 119 67 73 Deslizamento 

a.SCUT_PEF1_5_9 0.68 92 129 72 49 161 72 73 SEG 

 


