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Resumo  

Os edifícios Pombalinos, resultantes da reconstrução da Baixa de Lisboa após o grande terramoto de 

1755, constituem um marco histórico para a engenharia sísmica e para o património português. No 

entanto, devido às alterações estruturais a que estes foram sujeitos nas últimas décadas, antevê-se 

um fraco comportamento estrutural face à acção sísmica, pelo que é de extrema importância o estudo 

do desempenho sísmico dos edifícios Pombalinos no seu estado actual. 

No âmbito desta dissertação, foi avaliado o desempenho sísmico de um edifício Pombalino utilizando o 

programa 3MURI/TREMURI, no qual foram realizadas análises pushover. Uma vez que estes edifícios 

se encontram inseridos em quarteirão, foi considerado um modelo inserido em banda e comparado com 

um modelo do edifício isolado. Posteriormente, foram modeladas as principais alterações estruturais 

observadas neste tipo de edifícios e avaliado o seu desempenho sísmico. Face aos resultados obtidos, 

conclui-se que estes edifícios não verificam os critérios de segurança regulamentares. 

Através de visitas efectuadas à Baixa Pombalina foram recolhidas características geométricas e 

estruturais dos edifícios. Esta informação foi armazenada numa base de dados em ambiente SIG e 

representada num modelo tridimensional, recorrendo ao software ArcGIS e CityEngine, 

respectivamente.  

Com o intuito de avaliar a vulnerabilidade da zona em estudo, foram estimados os danos nos edifícios 

aplicando dois métodos de avaliação de primeiro nível, a metodologia do Índice de Vulnerabilidade e o 

método Csi 3 (𝜉𝑚
3 ). Por último, foram estimados os danos para o modelo analítico do edifício em estudo 

e comparados com os obtidos através dos dois métodos simplificados. 
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Abstract  

Pombalino buildings, built during the reconstruction of Lisbon downtown after the earthquake of 1755, 

are considered a historical landmark for seismic engineering and for the Portuguese heritage.  However, 

due to inappropriate structural interventions associated to these buildings in the last decades, a weak 

structural behaviour during a seismic event is expected; thus, it is extremely important to study the 

seismic performance of the Pombalino buildings in the current stage. 

In this dissertation, the seismic performance of a Pombalino building was evaluated using 

3MURI/TREMURI program, in which pushover analyses were performed. Since these buildings are 

located in blocks, the analyses were performed by taking in account the influence of the adjacent 

buildings and after such model was compared with a model of the isolated building. Then, the main 

structural changes observed for this typology were modelled and their seismic performance was also 

evaluated. Regarding to the results obtained, it is clear that these buildings do not satisfy code safety 

requirements.  

By means of surveys made to Lisbon downtown, geometrical and structural characteristics of the 

buildings were collected. This information was stored in a GIS database and represented in a three-

dimensional model, using ArcGIS and CityEngine, respectively. 

In order to evaluate the seismic vulnerability of the case study, buildings damage was estimated using 

two first level approaches, the methodology of the vulnerability index and the Csi 3 method (𝜉𝑚
3 ). Finally, 

damages were assessed for the analytical model of the building studied and compared with those 

obtained through the simplified methods. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Os recentes eventos sísmicos, ocorridos um pouco por todo o mundo, têm contribuído para o aumento 

da preocupação por parte das entidades competentes e estimularam o interesse no desenvolvimento 

de estratégias de mitigação do risco sísmico. Esta é, actualmente, uma das prioridades da agenda 

politica da maioria dos países mediterrânicos (Maio et al., 2017). 

De acordo com o CENSOS 2011 (INE, 2011), cerca de 62% dos edifícios do território nacional foram 

construídos antes de 1990, muitos deles seguindo regulamentos sem preocupações sísmicas. Os 

centros históricos são zonas tipicamente vulneráveis por serem compostos por este tipo de edifícios. 

Após o grande sismo de 1755, a Baixa Pombalina foi reconstruída com o objetivo de resistir a eventos 

sísmicos futuros e os edifícios Pombalinos são considerados um importante marco para a engenharia 

sísmica e para o património português. Porém, estes foram alvo de várias intervenções estruturais ao 

longo das últimas décadas sem recurso a um adequado reforço sísmico. Recentemente, a reabilitação 

dos edifícios tem vindo a assumir algum protagonismo no sector da construção, mas 

regulamentarmente, apenas se impõe que as intervenções de reabilitação não agravem o desempenho 

sísmico dos edifícios, não sendo obrigatório o reforço dos mesmos. Deste modo, em virtude do que foi 

mencionado antevê-se que os edifícios da Baixa Pombalina apresentem um fraco comportamento face 

à acção sísmica, em oposição à sua concepção original. 

Por existirem poucos estudos relativos à influência das alterações estruturais no desempenho sísmico 

dos edifícios Pombalinos, este será um dos objectivos desta dissertação. Por outro lado, centros 

históricos como a Baixa Pombalina justificam a utilização de métodos simplificados de avaliação da 

vulnerabilidade, permitindo a identificação dos edifícios mais vulneráveis e a definição de prioridades 

de intervenção. 

1.2 Objectivos 

Nesta dissertação são definidos os seguintes objectivos: 

- Avaliação do desempenho sísmico de um edifício Pombalino inserido em quarteirão e da influência 

das alterações estruturais na resposta sísmica do mesmo. Serão utilizadas análises estáticas não 

lineares realizadas no programa 3MURI 5.5.208/TREMURI 2.0.22 (S.T.A. DATA, 2008; Lagomarsino et 

al., 2013). 

- Actualização de uma base de dados em SIG com características dos edifícios que influenciem o seu 

desempenho sísmico. Será utilizado o software ArcGIS 10.3.1 (ESRI, 2015a) e o CityEngine (ESRI, 
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2015b), para armazenar a informação recolhida e representar os atributos num modelo tridimensional, 

respectivamente. 

- Avaliação da vulnerabilidade sísmica da Baixa Pombalina através de métodos simplificados, com 

recurso à base de dados desenvolvida. Serão aplicados dois métodos de avaliação de vulnerabilidade, 

a metodologia do Índice de Vulnerabilidade (Vicente, 2008) e o método 𝜉𝑚
3  (Mota de Sá, 2016). 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos e dois anexos. 

No presente capítulo apresentam-se as motivações que levaram ao desenvolvimento deste trabalho, 

são apresentados os objectivos e a estrutura desta dissertação. 

No capítulo 2, será feita uma breve descrição do sistema construtivo Pombalino, bem como as principais 

alterações estruturais a que esta tipologia tem sido alvo e quais as consequências. Por último, serão 

revistas algumas propostas de classificação dos diferentes métodos de avaliação da vulnerabilidade 

sísmica e serão focados aqueles que se aplicam à escala urbana. 

No capítulo 3 será avaliado o desempenho sísmico de um edifício Pombalino inserido em quarteirão. 

Em primeiro lugar, serão feitas algumas considerações sobre o funcionamento do programa 

3MURI/TREMURI e apresentado o modelo do edifício em análise. No final deste capítulo serão 

comparados os resultados da avaliação de desempenho do edifício num modelo isolado e num modelo 

inserido em banda, bem como os resultados do edifício sujeito a diferentes alterações estruturais.  

No capítulo 4, será feita uma caracterização geométrica e estrutural da Baixa Pombalina em ambiente 

SIG. Numa primeira fase serão detalhados os elementos mapeados e a correspondente modelação em 

SIG, bem como as visitas de campo realizadas para a recolha de informação. Numa segunda fase 

serão expostos os resultados obtidos e tecidas algumas considerações. 

No capítulo 5 apresentam-se os danos estimados através da aplicação de dois métodos simplificados 

de avaliação da vulnerabilidade sísmica e serão comparadas as duas abordagens. Para o edifício 

modelado no capítulo 3, serão comparados os danos do modelo analítico com os obtidos através de 

métodos simplificados. 

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões principais desta dissertação e sugerem-se alguns 

desenvolvimentos futuros. 

No anexo A encontram-se as curvas de capacidade para as distribuições de forças aplicadas ao edifício 

em estudo e no anexo B os valores que definem os modificadores de desempenho do método 𝜉𝑚
3 . 
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2 Edifícios Pombalinos: Caracterização e Vulnerabilidade 
Sísmica  

2.1 Introdução 

O risco sísmico representa as perdas esperadas resultantes da ocorrência de um sismo, e a 

probabilidade das mesmas ocorrerem para um certo período de tempo e exposição (Carvalho, 2001). 

Este, resulta da interacção de três componentes (Figura 2.1): a perigosidade local, o grau de exposição 

e a vulnerabilidade do edificado.  

 

Figura 2.1 - Componentes do procedimento para avaliação do risco sísmico (Vicente, 2008) 

A perigosidade local está relacionada com os efeitos decorrentes da ocorrência de um sismo, tais como 

a liquefação, ocorrência de falhas, deslizamentos e tsunamis (Ferreira, 2012). A exposição representa 

o valor económico ou humano dos elementos expostos à acção sísmica. Refere-se que a Baixa 

Pombalina, por ser uma zona de actividade comercial e de serviços bem como de elevado valor 

patrimonial e cultural, está associado a um valor elevado de exposição (Pombo, 2014). A 

vulnerabilidade pode ser definida como a predisposição intrínseca de um elemento sofrer danos 

devidos a um evento sísmico de uma determinada intensidade. 

Segundo vários autores (Carvalho, 2001; Caicedo et al., 1994; Vicente, 2008), face à inevitabilidade da 

ocorrência dos sismos, a mitigação do risco sísmico passa obrigatoriamente pela diminuição da 

vulnerabilidade das suas construções. A vulnerabilidade pode ser reduzida através de adequadas 

soluções de reforço em edifícios existentes, melhorando não só o comportamento estrutural face ao 

sismo mas também reduzindo o nível de eventual dano físico e perda de natureza económica e humana 

(Vicente, 2008). 

No entanto, a reabilitação sem recurso a reforço sísmico pode aumentar a vulnerabilidade das 

construções, a sua exposição e consequentemente agravar o risco sísmico. De acordo com (Carvalho, 

2013), a eliminação de elementos de contraventamento horizontal, a fragilização de paredes ou das 
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ligações dos pavimentos e coberturas às paredes, o aumento de massa e a introdução de elementos 

dissonantes na estrutura são algumas das intervenções negativas mais recorrentes. Este tipo de 

intervenções são recorrentes na Baixa Pombalina, pelo que se justifica a avaliação da vulnerabilidade 

sísmica do edificado da zona em estudo. 

Este capítulo encontra-se estruturado em 3 fases. Numa primeira parte será feita uma breve descrição 

do sistema construtivo Pombalino, enquanto que na secção 2.3 referem-se as principais alterações 

estruturais sofridas por esta tipologia ao longo dos anos. Por último, será feita uma revisão dos 

principais métodos de avaliação de vulnerabilidade à escala urbana, dando ênfase aqueles que se 

aplicam neste estudo.  

2.2 A Construção Pombalina 

A construção Pombalina, resultante da reconstrução de Lisboa após o grande sismo de 1755, 

representa o sistema construtivo mais aperfeiçoado e original que alguma vez surgiu em Portugal 

(Appleton, 2011).  O comportamento face à acção sísmica foi o principal critério de concepção estrutural 

destes edifícios de modo a prevenir uma eventual catástrofe como no passado.  

Dispostos entre um conjunto de ruas ortogonais, os quarteirões Pombalinos são rectangulares e os 

edifícios, construídos todos a mesma altura, são constituídos por um piso térreo destinado a comércio, 

três pisos elevados para habitação e mansardas no topo. A separação entre edifícios caracteriza-se 

pela existência de paredes meeiras, que se prolongam acima do topo, constituindo uma barreira à 

propagação de incêndios. O facto de os edifícios Pombalinos serem semelhantes e partilharem paredes 

de empena entre si favorece o comportamento sísmico em conjunto, como se tratasse de um só edifício. 

Relativamente ao sistema estrutural, a Gaiola Pombalina assume uma importância relevante na 

resposta sísmica da estrutura. Esta, é uma estrutura tridimensional que se desenvolve a partir do topo 

do piso térreo até à cobertura. É constituída por paredes de frontal, que são paredes interiores 

compostas por uma estrutura treliçada em madeira e preenchida por alvenaria. A combinação de um 

material flexível, leve e resiliente como a madeira, com a alvenaria pesada, rígida e frágil asseguram 

um desempenho notável para cargas verticais e horizontais (Appleton, 2011). Sendo o triangulo a única 

forma geométrica incapaz de se deformar sem variar o comprimento dos seus lados, cada parede 

frontal apenas necessita de mobilizar esforço axial para resistir às forças aplicadas no seu plano. Como 

a Gaiola Pombalina é um conjunto de paredes de frontal interligadas e ortogonais entre si, resulta uma 

estrutura capaz de resistir a forças aplicadas em qualquer direcção, justificando assim a sua relevância 

no desempenho sísmico (Lopes et al, 2014). Na Figura 2.2 encontra-se a Gaiola Pombalina depois de 

removida a alvenaria. 
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Figura 2.2 - Estrutura tridimensional em madeira da Gaiola Pombalina (Lopes, 2017) 

As paredes das fachadas e das empenas são de alvenaria de pedra ordinária, à excepção do piso 

térreo, no qual as paredes das fachadas tendem a ser de alvenaria de pedra aparelhada. A espessura 

das paredes exteriores é elevada e tende a diminuir em altura nas paredes da fachada. Pelo facto de 

serem paredes largas e pesadas, a compressão daí resultante funciona como uma força estabilizadora, 

equilibrante de forças horizontais resultantes de um sismo (Appleton, 2011). Relativamente às paredes 

interiores, para além dos frontais Pombalinos já referidos, existem também as paredes de tabique. 

Apenas com função de compartimentação, estas são compostas por ripas de madeira dispostas na 

horizontal, pregadas a barrotes de madeira verticais e preenchidas por alvenaria. 

Os pavimentos são constituídos por tábuas de soalho assentes em vigas de madeira transversais que 

se apoiam nas fachadas e nos frontais, conforme se observa na Figura 2.3. Nas construções de melhor 

qualidade os barrotes são peças únicas de fachada a fachada e em outras são interrompidos nos 

frontais, perdendo continuidade. De acordo com a prática tradicional, os barrotes de madeira e as 

paredes de frontal devem ser correctamente ligados à fachada através de conectores metálicos. Como 

excepção aos restantes pisos, o tecto do piso térreo é construído com arcos ou abóbadas de alvenaria, 

assegurando uma função corta-fogo entre o rés-do-chão e os restantes pisos e impedindo a 

propagação de humidade à estrutura de madeira dos pisos superiores (Lopes, 2012). 

 

Figura 2.3 - Vigamentos de madeira orientados perpendicularmente à fachada e descarregando sobre a mesma 
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As escadas são feitas de madeira ao nível dos pisos superiores e em pedra no rés-do-chão e apoiam 

sobre paredes frontais em ambos os lados. Estas têm um papel importante no comportamento 

estrutural do edifício, pois estão ligadas à Gaiola, servindo de suporte às vigas do pavimento (Simões 

e Bento, 2012). A sua localização tende a ser no centro do edifício, separando dois fogos e 

apresentando uma simetria estrutural com vantagens evidentes. 

Tipicamente a cobertura é de duas águas, apoiada sobre as paredes da fachada e na sua concepção 

original prevê a existência de águas furtadas. Esta é revestida por telha cerâmica e é composta por 

uma estrutura de madeira pertencente à Gaiola Pombalina (Simões e Bento, 2012). 

O solo presente nesta zona é de natureza aluvionar de espessura variável e composto por escombros 

dos edifícios anteriores nas camadas superiores, apresentando uma fraca capacidade de carga. Deste 

modo, as fundações apresentam uma malha tridimensional de estacas curtas de madeira encabeçadas 

por uma malha de barrotes também em madeira. De acordo com Cardoso (2002), pensa-se que os 

edifícios não descarregam totalmente nas estacas porque estas são curtas e não atingem o estrato 

firme. Assim sendo, as estacas terão contribuído para consolidar o solo na época de construção, de 

forma a criar uma base sólida que servisse de fundação. As cargas provenientes da estrutura chegam 

ao terreno através dos elementos de madeira e são distribuídas por uma maior área de contacto, 

reduzindo deste modo as tensões actuantes no solo. 

2.3 Alterações Estruturais em Edifícios Pombalinos 

Na sua concepção original, os edifícios Pombalinos apresentam uma resposta ao sismo notável, tendo 

em conta que foram construídos há mais de 200 anos. No entanto, os Pombalinos da actualidade 

apresentam uma resistência sísmica bastante inferior em relação aos referidos anteriormente. A falta 

de manutenção e o envelhecimento natural dos materiais em certa parte justifica esse decréscimo, mas 

o grande motivo prende-se com as alterações estruturais que estes edifícios sofreram ao longo dos 

anos. 

 Com o passar dos anos, as memórias do grande sismo foram sendo esquecidas e as boas práticas 

construtivas também. As intervenções sofridas ao longo do tempo estão associadas à introdução de 

novas funcionalidades, ampliações com introdução de mais pisos ou adaptação a novos usos (Lopes, 

2012). 

Em seguida são expostas as principais alterações estruturais sofridas pelos edifícios Pombalinos e são 

analisadas as suas consequências no comportamento da estrutura face à acção sísmica. 
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2.3.1 Aumento do número de pisos 

Como já foi referido, a reconstrução da Baixa Pombalina foi planeada de forma a que os quarteirões 

fossem constituídos por edifícios com alturas semelhantes e o mesmo número de pisos (rés-do-chão, 

3 pisos elevados e mansardas), de forma a terem rigidez, massa e, portanto, características dinâmicas 

semelhantes, conforme se observa na Figura 2.4a). No entanto, olhando para o topo dos edifícios da 

Baixa constata-se que muitos deles têm mais andares do que o previsto, como se mostra na Figura 

2.4b) (Lopes et al., 2004). De acordo com Appleton e Domingos (2009), no final do século XVIII, por 

pressão imobiliária foi consentido o acrescento de um piso aos três previstos. Esse acréscimo foi 

ocorrendo em Pombalinos tardios (já construídos de raiz com mais pisos) ou em edifícios já erguidos, 

por ampliação à construção original.  

  

 
Figura 2.4 - a) Regularidade geométrica entre edifícios vizinhos, situação cada vez menos visível na Baixa 

Pombalina; b) Descontinuidades estruturais num quarteirão devidas ao aumento do número de pisos 

A principal consequência desta alteração estrutural é o aumento do peso próprio da estrutura, que 

conduz a um aumento das forças horizontais de inércia induzidas pelo sismo, gerando assim esforços 

actuantes e deslocamentos superiores à situação original. Esta situação não seria problemática se o 

edifício fosse devidamente reforçado, mas na maioria das situações deste tipo não existe reforço algum 

ou, se existe, é feito apenas para as cargas verticais, podendo assim concluir-se que ocorre uma 

redução da resistência sísmica do edifício (Lopes et al., 2008). Em alguns casos, o aumento do número 

de pisos não surge na parte superior do edifício, mas ao nível do piso térreo com a abertura de 

sobrelojas. O impacto causado na estrutura é semelhante ao que foi referido acima (Simões et al., 

2017). 

Na Figura 2.4b) representa-se um quarteirão Pombalino actual e são visíveis as descontinuidades 

estruturais presentes em grande parte das ruas da Baixa lisboeta. Constata-se que os edifícios que 

compõem o quarteirão apresentam características dinâmicas diferentes, comprometendo assim o 

comportamento em conjunto face à acção sísmica. 

a) b) 
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É também importante lembrar que poderá haver um agravamento da situação se não houver um 

correcto contraventamento das paredes da fachada através das paredes interiores, facto este que 

favorece a situação de colapso da fachada para fora do seu plano (Lopes et al., 2008). 

2.3.2 Interrupção de nembos ao nível do piso térreo 

A abertura de vãos no rés-do-chão com interrupção de elementos verticais é fortemente motivada pelo 

interesse em criar espaços abertos para ampliação de montras, geralmente em estabelecimentos 

comerciais. Esta alteração estrutural é muito recorrente na Baixa lisboeta, pois a maioria dos edifícios 

destina-se a fins comerciais no piso térreo (Figura 2.5). Em grande parte dos casos, esta intervenção 

é acompanhada por um reforço que consiste na introdução de uma viga metálica no topo do nembo 

que é interrompido, unicamente com o objectivo de redistribuir as cargas verticais para os elementos 

adjacentes (Lopes et al., 2004).  

  

Figura 2.5 - Interrupção de nembos no piso térreo para ampliação de montras  

A interrupção dos elementos verticais na base origina a formação de soft-storeys artificiais, podendo 

antever-se um pior comportamento das estruturas face às acções horizontais. As descontinuidades de 

cima para baixo são uma das irregularidades mais gravosas que interrompe o caminho natural das 

cargas e o efeito extremamente negativo desta intervenção é comprovado pelo historial sísmico 

mundial, que está repleto de exemplos de mau desempenho de edifícios com estas características 

(Lopes et al., 2008). 

Considerando o modelo da estrutura de um edifício sob a acção de forças de inércia horizontais, como 

o representado na Figura 2.6, constatamos que os efeitos destas forças vão aumentando de cima para 

baixo. Seguindo esta lógica, é intuitivo que o corte de um nembo na base origine uma queda brusca de 

rigidez ou resistência na zona mais esforçada da estrutura, deixando-a extremamente vulnerável. 

Segundo Simões e Bento (2012), o resultado final é um elemento rígido (pisos superiores) a ser 

suportado por um elemento mais fraco e flexível.  
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Figura 2.6 - Forças horizontais de inércia induzidas pelo sismo (adaptado de Lopes et al. 2008) 

Existem ainda outros exemplos de adaptações a novas funções relacionadas com os nembos do piso 

térreo, conforme se mostra na Figura 2.7. Nas Figuras 2.8a) e 2.8b) constata-se que os nembos da 

fachada foram substituídos por pilares, havendo uma variação de rigidez por não existir continuidade 

do mesmo material até à base e introduzindo excentricidades na estrutura. Não obstante, estas 

soluções permitem uma adaptação às novas funcionalidades do edifício e não são tão nocivas para a 

estrutura, comparativamente à situação de simplesmente suprimir o nembo na base. A Figura 2.7c) é 

um exemplo de uma correcta adaptação a novos usos sem recurso a alterações estruturais. 

        

 
Figura 2.7 - Exemplos de adaptação a novas funcionalidades relacionadas com os nembos do piso térreo 

 

2.3.3 Remoção de paredes de frontal 

Um Pombalino na sua concepção original compreende compartimentos com áreas reduzidas, face aos 

padrões actuais. Como tal, a remoção de paredes estruturais de frontal está fortemente relacionada 

com a necessidade de aumento de áreas ou adaptação a um uso diferente (Simões, 2010). Esta 

intervenção é frequentemente complementada pela introdução vigas metálicas (Figura 2.8) ou betão 

armado (pré-fabricado), suportadas em pilares metálicos ou de betão armado, ou simplesmente 

apoiadas em paredes adjacentes (Simões e Bento, 2012). No entanto, existem casos em que painéis 

a) b) c) 
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inteiros da Gaiola são removidos sem haver qualquer reforço estrutural e sem posterior colapso, 

evidenciando o bom funcionamento da Gaiola que permite a redistribuição de cargas verticais da zona 

onde houve remoção de um painel para os elementos adjacentes (Lopes et al., 2014). 

 

Figura 2.8 - Substituição de parede de frontal por vigas metálicas (Simões e Bento, 2012) 

Em relação às cargas horizontais, os frontais Pombalinos são uma fonte importante de resistência 

sísmica dos edifícios Pombalinos e têm como função suportar as forças horizontais de inércia e 

contribuem para a capacidade de dissipação de energia do sistema. Havendo uma interrupção da 

estrutura tridimensional da Gaiola, consequentemente haverá uma diminuição da rigidez e resistência 

nesse nível. Ficando nessa zona apenas os barrotes horizontais e verticais, esta não é mais uma 

estrutura triangular treliçada e deformar-se-á com toda a facilidade, da mesma forma que um quadrado 

passa a losango (Lopes et al., 2004). 

Para além das consequências já referidas, a remoção de frontais Pombalinos pode gerar problemas de 

deformação no piso e nas paredes, pois perdem o seu suporte original. É também importante salientar 

que a remoção de paredes de frontal perpendiculares à fachada pode comprometer o 

contraventamento da mesma. 

Um caso particular de intervenção nas paredes de frontal consiste na introdução de instalações prediais 

básicas, que foi feita muitas vezes sem as devidas preocupações estruturais, ocorrendo o corte de 

elementos da estrutura tridimensional da Gaiola e comprometendo o seu bom funcionamento. Esta 

intervenção tem um efeito semelhante ao descrito anteriormente, pois enfraquece alguns dos 

elementos que constituem a Gaiola (Simões, 2010). Na Figura 2.9 encontram-se dois exemplos deste 

tipo de intervenção. 
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Figura 2.9 - a) Corte de vários elementos de madeira da Gaiola Pombalina para instalação de electricidade; b) 

Interrupção da estrutura tridimensional em madeira devido a corte da travessa para passagem de tubagens 
(Lopes et al., 2008) 

 

2.3.4 Demolição do interior de edifícios Pombalinos 

Existem vários casos de intervenções no qual se demoliu por completo o miolo do edifício, preservando-

se as fachadas (por imposição regulamentar), e em que a nova estrutura, geralmente em betão armado, 

surge no interior do edifício, como se observa na Figura 2.10. O edificado da Baixa lisboeta tem sido 

alvo de inúmeras intervenções deste género nos últimos anos, habitualmente destinando-se a fins 

hoteleiros.  

Em geral, estas intervenções dão origem a edifícios com resistência sísmica superior aos originais, pois 

os projectos devem obedecer à legislação técnica actual que é bastante exigente. Estes são edifícios 

independentes, no sentido em que não dependem do comportamento em banda para resistir à 

totalidade das cargas (Bento e Lopes, 2005). 

A introdução de estruturas de betão armado em quarteirões pombalinos deve ser cuidadosamente 

analisada, com o intuito de não prejudicar o comportamento global do quarteirão. Em determinadas 

situações o erguer da nova estrutura é muitas vezes acompanhado por um acréscimo do número de 

pisos, não sendo benéfico para o quarteirão, conforme foi abordado na secção 2.3.1. Por último, 

situações como a que se observa na Figura 2.10b) devem ser evitadas, em que paredes meeiras que 

compõem os Pombalinos por vezes são demolidas (Simões e Bento, 2012).  

a) b) 
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Figura 2.10 - a) Contenção de fachada (Bento e Lopes, 2005); b) Demolição parcial de uma parede meeira para 

introdução da nova estrutura em betão armado (Simões e Bento, 2012) 

2.3.5 Outras alterações estruturais 

Para além das principais alterações estruturais que foram abordadas anteriormente, existem outras 

intervenções menos recorrentes, mas que são visíveis em alguns edifícios da Baixa Pombalina. 

A introdução de elevadores em alguns edifícios Pombalinos é uma realidade e está relacionada com a 

necessidade de garantir comodidade, bem como acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida. 

Quando a caixa de elevador é em betão armado, apesar de haver um aumento do peso da estrutura, a 

resistência dos edifícios a cargas horizontais tende a aumentar por diversos motivos. A localização da 

caixa de elevador tende a ser no centro do edifício, separando os dois fogos existentes por piso, 

garantindo a simetria em planta. Por outro lado, a caixa de elevador ao ser continua em altura, garante 

que não existem variações bruscas de rigidez. O facto de o betão armado ser um material mais rígido 

e resistente que a alvenaria, permite que este absorva mais esforços durante a acção sísmica, 

principalmente se: (i) o piso de madeira (flexível) for sujeito a intervenção estrutural de forma a se 

comportar como rígido no seu plano; (ii) as ligações das paredes de betão armado com o edifício 

existente forem adequadas. Por último, as caixas de elevador são bastante rígidas em todas as 

direcções, permitindo controlar melhor os deslocamentos horizontais da estrutura e a sua distribuição 

em altura (Lopes et al., 2008). 

Existem casos em que diferentes edifícios foram unidos ao nível do rés-do-chão, através de aberturas 

feitas em paredes meeiras ou paredes de tardoz. O intuito desta intervenção é o aumento das áreas 

de estabelecimentos comerciais e o resultado final é uma estrutura mais frágil na base, exactamente 

pelas mesmas razões que foram mencionadas em 2.3.2. 

Ao nível dos pavimentos, muitas vezes são introduzidas betonilhas, principalmente nas zonas húmidas, 

onde os pavimentos de madeira tendem a apodrecer. No entanto esta alteração estrutural aumenta o 

peso da estrutura, acarretando as mesmas consequências que foram abordadas em 2.3.1. 

a) b) 
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2.4 Metodologias de Avaliação da Vulnerabilidade Sísmica em Edifícios de 

Alvenaria 

A vulnerabilidade sísmica tem sido um campo de investigação que se tem desenvolvido bastante nas 

últimas décadas, tendo diferentes autores apresentado abordagens distintas, impossibilitando uma 

classificação única e consensual dos métodos de avaliação da vulnerabilidade sísmica.  

Uma das primeiras propostas de classificação é sugerida por Corsanegro e Petrini (1990), na qual as 

metodologias de avaliação de vulnerabilidade são categorizadas nos seguintes 4 grupos em função do 

seu output: métodos directos, indirectos, convencionais e híbridos. No entanto, Calvi et al. (2006) 

distinguem estas metodologias em apenas 3 categorias: métodos empíricos, analíticos e híbridos. Os 

métodos empíricos recaem sobre as matrizes de probabilidade de danos desenvolvidas por Whitman 

et al. (1974), os métodos de índice de vulnerabilidade, desenvolvidos por Benedetti e Petrini (1984), as 

curvas de vulnerabilidade contínuas e os métodos de rastreio. Por sua vez, os métodos analíticos são 

métodos rigorosos que envolvem o cálculo mecânico da resposta estrutural do sistema e a sua 

aplicação pressupõe um conhecimento pormenorizado da geometria, materiais constituintes e técnicas 

construtivas. Nos métodos híbridos são combinados conceitos e abordagens dos métodos descritos 

anteriormente, sendo bastante úteis quando os dados disponíveis relativamente aos danos sofridos 

para uma determinada intensidade sísmica na área geográfica em análise são escassos. 

Alternativamente, os métodos híbridos podem ser usados para calibrar os modelos analíticos 

desenvolvidos (Maio et al., 2017). 

Segundo Chever (2012), os métodos de avaliação de vulnerabilidade podem ser distinguidos em função 

da escala e do propósito de cada metodologia, que está indirectamente relacionado com os recursos e 

o tempo disponível, ditando assim o tipo de abordagem a utilizar e o tipo de output. Deste modo, as 

metodologias podem ser divididas nas 3 seguintes escalas de avaliação: milhares de edifícios, dezenas 

a centenas de edifícios e edifícios individuais. Relativamente à primeira categoria, a título de exemplo 

destaca-se o trabalho desenvolvido por Silva et al. (2015), que avalia o risco sísmico de Portugal 

Continental. No que diz respeito às duas restantes categorias, como exemplo refere-se a avaliação da 

vulnerabilidade da Baixa de Coimbra através da inspecção de 679 edifícios (Vicente et al., 2011) e o 

modelo analítico de um edifício Pombalino desenvolvido por Meireles (2012). 

Existem ainda outras propostas de classificação das metodologias de vulnerabilidade sísmica e 

avaliação do risco em edifícios de alvenaria (Giovinazzi, 2005; Priest et al., 2009; D’Ayala e Novelli, 

2010), resultando numa grande heterogeneidade na terminologia usada nestes estudos. Como tal, 

recentemente Maio et al. (2017) propuseram um critério de classificação consistente e coerente que 

pretende resumir os aspectos distintos mencionados por diversos autores. O critério de classificação 

proposto é baseado no critério sugerido por Boschi (2015) e encontra-se representado na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 - Classificação proposta por Maio et al. (2017) para os métodos de avaliação de vulnerabilidade 
sísmica de edifícios existentes de alvenaria. Adaptado de Maio et al. (2017) 

O primeiro aspecto está relacionado com o nível de detalhe dos dados disponíveis e propósito da 

avaliação em causa, podendo-se distinguir entre avaliações de primeiro, segundo e terceiro nível. As 

abordagens de primeiro nível são avaliações em grande escala, normalmente áreas urbanas. Estas, 

recorrem a dados simples e qualitativos, muitas vezes provenientes de censos, arquivos municipais ou 

inspecções in situ.  As abordagens de segundo nível baseiam-se em modelos mecânicos e utilizam 

informação (geométrica e estrutural) de maior qualidade. Por último, as abordagens de terceiro nível 

envolvem o desenvolvimento de modelos numéricos e requerem um conhecimento detalhado das 

propriedades geométricas e dos materiais constituintes. Salienta-se que à medida que o nível de 

detalhe aumenta, o esforço computacional requerido e o grau de especialização do utilizador também 

aumentam, ao passo que a escala diminui (transição de avaliações de grande escala para avaliações 

de edifícios individuais). 

No que diz respeito ao tipo de output, distinguem-se as técnicas directas, indirectas e híbridas, que 

diferem no que toca ao número de passos envolvidos na definição do risco sísmico. As técnicas directas 

usam apenas um passo para estimar os danos causados por um sismo, e podem ser distinguidos em 

dois tipos de metodologias: tipológicas e mecânicas. As metodologias tipológicas atribuem classes 

tipológicas a cada estrutura, tendo em conta diferentes aspectos que influenciam a resposta sísmica 

de cada classe, como é o caso das matrizes de probabilidade de danos. Os métodos mecânicos 

representam as estruturas através de métodos simplificados (D’Ayala e Speranza, 2002) ou métodos 

mais detalhados, através de modelos numéricos. Por sua vez, as técnicas indirectas requerem dois 

passos para estimar os danos decorrentes de um sismo e como exemplo referem-se os métodos 

baseados no índice de vulnerabilidade. Neste tipo de abordagem, numa primeira fase é calculado um 

índice de vulnerabilidade, através de censos, arquivos municipais ou inspecções in situ. Numa segunda 

fase são calculados os danos associados a cada estrutura, através de correlações empíricas 

desenvolvidas por observação de danos em sismos ocorridos no passado. Por último, os métodos 

híbridos resultam da combinação entre os métodos directos e indirectos. Como exemplo refere-se o 

modelo macrosísmico desenvolvido por Giovinazzi (2005), no qual se combinam as classes definidas 

na escala EMS-98 (Grünthal, 1998) com um índice de vulnerabilidade. 
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Por último, destaca-se o critério que está relacionado com a qualidade dos dados e métodos utilizados, 

seguindo exactamente a mesma classificação proposta por Calvi et al. (2006): métodos empíricos, 

analíticos e híbridos. Os métodos empíricos são baseados em opiniões de peritos ou em observações 

de danos pós-sismo. Os resultados destes métodos são normalmente expressos em relações do tipo 

danos-deslocamento, tais como matrizes de probabilidade de danos e curvas de fragilidade. Estes 

métodos estão associados a avaliações em grande escala (abordagens de primeiro nível), requerendo 

a avaliação qualitativa de alguns parâmetros feita através de inspecções in situ. Os resultados obtidos 

são geralmente qualitativos e representativos da tipologia com características estruturais comuns. Os 

métodos analíticos utilizam modelos mecânicos ou numéricos e requerem um vasto conhecimento das 

componentes estruturais em estudo. Por este motivo, estes métodos estão associados a avaliações 

em pequena escala. Estes podem ser distinguidos entre métodos que utilizam abordagens simplificadas 

e métodos mais complexos, estando associado um menor e maior esforço computacional, 

respectivamente. Por último lugar referem-se os métodos híbridos, que combinam as duas categorias 

referidas anteriormente e são usados à escala urbana (Kappos, 2016). 

2.4.1 Principais Métodos de Avaliação da Vulnerabilidade Sísmica à Escala 
Urbana 

Tendo em conta o caso de estudo desta dissertação, a Baixa Pombalina, nesta secção são revistos 

alguns dos principais métodos de avaliação da vulnerabilidade sísmica à escala urbana, ou métodos 

de primeiro nível, seguindo a classificação apresentada acima.  

2.4.1.1 Método GNDT II 

O método GNDT (GNDT-SSN, 1994) II foi inicialmente desenvolvido por Benedetti e Petrini (1984) e foi 

posteriormente adoptado pelo GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti). De acordo com 

este método, é atribuído um índice de vulnerabilidade IV a cada edifício após inspecção visual, com o 

intuito de caracterizar o seu sistema estrutural e identificar as principais anomalias relacionadas com a 

resposta sísmica. O índice de vulnerabilidade é calculado através da média ponderada de 11 

parâmetros e pode assumir um valor entre 0 e 382,5, podendo depois ser normalizado a um intervalo 

entre 0 e 100. Este método é baseado em registos de danos pós-sismo de edifícios localizados em 

zonas sísmicas em Itália. Tratando-se de um método indirecto, numa segunda fase o índice de 

vulnerabilidade pode ser relacionado com um rácio de reparação, d (quociente entre custo de reparação 

e o custo de uma nova construção) para uma determinada intensidade macrosísmica ou aceleração de 

pico do solo (PGA), expresso através de uma curva trilinear (Figura 2.12). Refere-se que neste método 

a intensidade macrosísmica é medida na escala Mercalli-Cancani-Sieberg, (MCS). 
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Figura 2.12 - Funções de vulnerabilidade propostas por Benedetti e Petrini (1984) 

2.4.1.2  Método Macrosísmico  

O modelo macrosísmico desenvolvido por Giovinazzi (2005) tem como referência a escala 

macrosísmica europeia EMS-98 (Grünthal, 1998). Através da escala dos graus de danos (entre 1 e 5) 

e das designações quantitativas (poucos, muitos e maioria) é possível definir matrizes de probabilidade 

de dano (MPD), para cada classe de vulnerabilidade (definidas de A a F). Por serem algo vagas e 

incompletas, Giovinazzi (2005) fez uma interpretação numérica de base probabilística de modo a 

garantir alguma consistência a estas MPD.  

Nesta metodologia, a vulnerabilidade é expressa por um índice de vulnerabilidade V, variando entre 0 

e 1 e definido inicialmente em função da tipologia do edifício. No entanto, este valor pode ser alterado 

através de pontuações atribuídas a parâmetros modificadores, tais como o estado de conservação, a 

qualidade construtiva, o número de pisos e as irregularidades em altura e planta. 

O valor do grau de danos médios, µd, pode ser calculado através da expressão (2.1) e é função do 

índice de vulnerabilidade V, da intensidade macrosísmica (I-EMS-98) e de um coeficiente Q que reflete 

a ductilidade da tipologia construtiva. 

 µ𝑑 = 2,5 × [1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝐼 + 6,25 × 𝑉 − 13,1

𝑄
)] (2.1) 

2.4.1.3  Metodologia do Índice de Vulnerabilidade 

Com o intuito de avaliar o centro histórico da Baixa de Coimbra, é proposto por Vicente et al. (2005) 

uma metodologia baseada no método GNDT II (GNDT-SSN, 1994) e no método macrosísmico 

(Giovinazzi, 2005). Em virtude de uma inspecção feita aos edifícios em análise, é definido um índice de 

vulnerabilidade tal como no método GNDT II. No entanto são introduzidos 3 novos parâmetros (altura 

do edifício, interacção entre edifícios e o desalinhamento de aberturas) e calibrados alguns parâmetros 

existentes. Refere-se que os parâmetros essenciais foram mantidos, de modo a garantir que as 

correlações estabelecidas entre a vulnerabilidade avaliada e o dano fossem válidas, uma vez que não 

existem esse tipo de correlações para o território nacional.  
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Numa segunda fase são usadas as curvas de vulnerabilidade da metodologia macrosísmica 

(Giovinazzi, 2005) para estimar os danos nos edifícios da Baixa de Coimbra. Como o método 

macrosísmico e o método GNDT II utilizam índices de vulnerabilidade e intensidades macrosísmicas 

distintas, é feito um confronto entre os dois métodos e são propostas correlações entre os dois métodos. 

Para além da avaliação da vulnerabilidade da Baixa de Coimbra, este procedimento foi também 

implementado no Seixal (Vicente et al., 2010b), em Faro (Vicente et al., 2015) e Annaba city (Athmani 

et al., 2015). Este método será utilizado no âmbito desta dissertação para a avaliação da 

vulnerabilidade da Baixa Pombalina, que será abordado na secção 5.2. 

2.4.1.4 Método 𝜉𝑚
3  

Recorrendo a uma amostra de 128 curvas de capacidade de edifícios de alvenaria, Mota de Sá (2016) 

propõe um método simplificado de avaliação da vulnerabilidade sísmica. Neste método, é estimado o 

comportamento dos edifícios baseando-se apenas em dois parâmetros: a tipologia construtiva e o 

número de pisos do edifício. Deste modo, foram definidas as seguintes expressões, que a partir do 

período de cedência (𝑇𝑦), do drift ( 𝜃𝑦) e da ductilidade (µ), permitem definir uma curva de capacidade: 

 𝑇𝑦 = 𝜉𝑇 ∙ 𝑛0,6 (2.2) 

 𝜃𝑦 = 𝜉𝜃 (2.3) 

 µ = 𝜉µ(𝑇𝑦
−0,01 − 1) (2.4) 

Em que 𝜉𝑖  são coeficientes que variam consoante a tipologia construtiva em análise, existindo 10 

tipologias diferentes para o edificado português. 

Aplicando o método N2 (Fajfar e Fischinger, 1988), é possível definir uma aceleração na base que 

provoca o colapso na estrutura, agu, que permite comparar a capacidade resistente dos edifícios à 

acção sísmica e ainda relacionar resultados obtidos de diferentes metodologias. 

Com o intuito de contabilizar as alterações estruturais sofridas pelos edifícios de alvenaria nos 

resultados obtidos, são propostos modificadores de desempenho ∆, que se aplicam por multiplicação 

a 𝑆𝑎𝑦 ou a agu. 

O método 𝜉𝑚
3  será novamente abordado na secção 5.3, visto que este será utilizado para avaliar a 

vulnerabilidade dos edifícios da Baixa Pombalina. 
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3 Avaliação Sísmica de um Edifício Inserido em Quarteirão 

3.1  Introdução 

Neste capítulo pretende-se avaliar e comparar o desempenho sísmico de um edifício Pombalino 

inserido em quarteirão e sujeito a diferentes alterações estruturais, realizando análises estáticas não 

lineares com o programa 3MURI 5.5.208/TREMURI 2.0.22 (S.T.A. DATA, 2008; Lagomarsino et al., 

2013). As alterações estruturais modeladas neste trabalho, que correspondem às mais comuns nos 

edifícios da Baixa Pombalina, foram: o aumento de um piso, a interrupção de um nembo da fachada ao 

nível do piso térreo e a remoção de paredes de frontal. É ainda comparada a resposta do edifício sem 

alterações estruturais inserido em quarteirão e num modelo isolado. O modelo numérico do edifício em 

estudo foi desenvolvido no 3MURI por Meireles (2012) e o mesmo já havia sido estudado por Cardoso 

et al. (2004) no SAP2000 (CSI, 1998). Mais recentemente, também recorrendo ao software 

3MURI/TREMURI foram desenvolvidos trabalhos por Catulo (2015) e Renda (2016).  

Segundo o EC8-3 (CEN, 2005), para a avaliação sísmica de edifícios existentes podem ser utilizadas 

análises lineares ou não lineares. No que diz respeito às primeiras, estas assumem uma distinção clara 

entre os mecanismos dúcteis e frágeis. No entanto, para a maioria dos edifícios de alvenaria, os 

mecanismos de rotura no plano das paredes de alvenaria são dados por um comportamento misto 

corte-flexão. Classificar estes mecanismos como frágeis, sem considerar a capacidade de deformação 

não linear da estrutura, seria incorrecto por se estar a subestimar bastante a capacidade sísmica do 

edifício (Magenes et al., 2009). Refere-se também que de acordo com o EC8-3 (CEN, 2005), os edifícios 

com pavimentos flexíveis, como é o caso, devem sempre recorrer a análises não lineares. Conclui-se 

assim que as análises não lineares são as mais adequadas para avaliar o comportamento à acção 

sísmica de edifícios antigos de alvenaria (Lourenço, 2002). Dentro das análises não lineares, 

distinguem-se as análises dinâmicas e as estáticas. As análises dinâmicas são mais precisas e 

reproduzem melhor a resposta dos edifícios, porém, envolvem um grande esforço computacional 

(Magenes et al., 2009). Como tal, para edifícios correntes de alvenaria a utilização de análises estáticas 

não lineares (pushover) revelam-se as mais adequadas. 

As análises pushover simulam a acção sísmica através da aplicação de forças horizontais e posterior 

verificação dos deslocamentos impostos, definindo deste modo a curva de capacidade da estrutura. As 

análises serão efectuadas para as duas direcções principais do edifício e aplicando dois tipos de 

distribuição de forças laterais: Uniforme e Pseudo-Triangular.  

A avaliação do desempenho sísmico da estrutura faz-se recorrendo ao método N2 (Fajfar e Fischinger, 

1988), conforme proposto pelo EC8-1 (CEN, 2004). De acordo com este método, para verificar se um 

edifício verifica a segurança, compara-se o deslocamento último da estrutura com o deslocamento 

objectivo. O deslocamento objectivo é obtido definindo a acção sísmica indirectamente através do 

espectro de resposta e representa o deslocamento imposto pela acção sísmica. 
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3.2 Modelação Estrutural 

3.2.1 Programa de cálculo – 3MURI/Tremuri 

O programa de cálculo estrutural TREMURI (Lagomarsino et al., 2013) foi originalmente desenvolvido 

pela Universidade de Génova e posteriormente, em colaboração com a S.T.A. DATA foi lançada a 

versão comercial 3MURI (S.T.A. DATA, 2008). No âmbito deste trabalho, a versão comercial (3MURI) 

foi utilizada na modelação do edifício e a versão cientifica (Tremuri) para a avaliação do desempenho 

sísmico. A principal vantagem na utilização destes dois programas é a capacidade de simular a 

resposta não linear dos edifícios de alvenaria através de métodos de análises estáticas não lineares 

(pushover). 

A estratégia de modelação adoptada é baseada no modelo de pórticos equivalentes (equivalent frame 

modelling) (Magenes, 2000; Roca et al., 2005) e é recomendado por alguns dos regulamentos sísmicos 

(CEN, 2004; NTC, 2008). Segundo esta abordagem, cada parede resistente de alvenaria, com 

aberturas, é definida por macro-elementos, nos quais se concentram a deformação e a resposta não 

linear. Distinguem-se dois tipos de macro-elementos: nembos (elementos verticais) e lintéis (elementos 

horizontais), que são ligados por nós rígidos (Figura 3.1). Os nembos têm um papel estrutural 

importante no que diz respeito a cargas verticais e horizontais, ao passo que os lintéis (localizados 

entre dois vãos alinhados) conferem a ligação entre nembos adjacentes e assumem uma função 

secundária. Apesar de serem elementos secundários, estes afectam as condições de fronteira dos 

nembos (permitindo ou restringindo rotações), sendo importantes para o comportamento da parede 

face às cargas horizontais. A definição destes macro-elementos baseia-se em observações dos danos 

de edifícios afectados por sismos, que geralmente mostra a fendilhação e os modos de rotura a 

ocorrerem nestes elementos (Lagomarsino et al., 2013). 

 

Figura 3.1 - Exemplo discretização dos macro-elementos segundo o Equivalent frame modelling, adaptado de 

(Lagomarsino et al., 2013) 

Os painéis de alvenaria (nembos e lintéis) apresentam um comportamento não linear e são modelados 

como elementos 2D com um nó em cada extremidade. As variáveis cinemáticas e estáticas são 

transferidas entre nós e elementos através dos nós rígidos. Os nembos e lintéis são definidos com as 

seguintes características (Galasco e Lagomarsino, 2006): 
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1) Rigidez inicial definida pelas propriedades elásticas (fissuradas); 

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

combinações em estado limite último; 

3) Redistribuição de forças internas de acordo com o equilíbrio do elemento; 

4) Detecção do estado limite de serviço tendo em conta os parâmetros de danos globais e locais; 

5) Degradação da rigidez no patamar plástico; 

6) Controlo de ductilidade pela definição do drift (deslocamento relativo normalizado entre 

extremidades do elemento) máximo/último de acordo com a Norma Sísmica Italiana (NTC, 

2008): δu = 0,4% para corte; δu = 0,6%, para flexão; 

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

 

 

Na Figura 3.2a) encontram-se representadas a forças internas, as variáveis cinemáticas e as 

propriedades geométricas de um painel de alvenaria e na Figura 3.2b) observa-se um gráfico com os 

possíveis modos de rotura (flexão e corte) em função do esforço axial actuante, bem como a relação 

bilinear de um macro-elemento. 

 

Figura 3.2 - a) Forças generalizadas (N,V,M),variáveis cinemáticas (𝜇, 𝜔, 𝜑) e propriedades geométricas de um 
macro-elemento; b) Critérios de rotura em função do esforço axial do painel (à esquerda) e relação bilinear dos 

elementos (à direita), adaptado de (Lagomarsino et al., 2013) 

Através da observação de danos causados por sismos em edifícios de alvenaria, é possível identificar 

dois mecanismos de rotura: (i) o colapso das paredes para fora do plano e (ii) o colapso das paredes 

no seu plano. O primeiro está relacionado com a má ligação entre a parede com aberturas (da fachada) 

e as paredes perpendiculares/pavimentos, e apesar de ser relevante em edifícios Pombalinos 

(Cardoso, 2002), não é considerado no 3MURI/TREMURI. O programa considera que o edifício se 

comporta como um todo e que o colapso das paredes apenas ocorre no seu plano. Deste modo, a 

resistência no plano das paredes tende a ser predominante e identificam-se três tipos de mecanismos 

de colapso (Magenes et al, 2000):  

• Rotação de corpo rígido da parede e consequente esmagamento da zona mais comprimida - 

associado à flexão (Figura 3.3a)); 

a) b) 



22 

 

• Deslizamento segundo um plano horizontal, havendo movimento relativo entre duas partes da 

parte - associado ao corte (Figura 3.3b)); 

• Fendilhação diagonal com propagação do centro para os cantos - associado ao corte (Figura 

3.3c)). 

 

 

Figura 3.3 - Principais modos de rotura associados aos nembos, adaptado de (Calderini et al., 2009) 

De acordo com o programa, o comportamento não linear é activado quando uma das forças nodais 

generalizadas atinge o valor máximo estimado do critério de resistência de um dos mecanismos no 

plano (Lagomarsino et al., 2008). 

A modelação dos pavimentos afecta significativamente o comportamento global da estrutura, no sentido 

em que num pavimento demasiado flexível não existe redistribuição de esforços das paredes mais 

danificadas para as que efectivamente ainda resistem. Por outro lado, considerando um pavimento 

infinitamente rígido poderá conduzir a um comportamento irrealista e contra a segurança para edifícios 

com pisos em madeira. Geralmente o piso tende a ser modelado como um diafragma rígido, mas no 

caso de edifícios existentes de alvenaria essa hipótese não é aceitável, pois os pavimentos são de 

madeira e tendem a ser flexíveis. De modo a simular este comportamento, o 3MURI/TREMURI modela 

os pavimentos como membranas finas ortotrópicas de 3 ou 4 nós (estado plano de tensão), existindo 

2 graus de liberdade por nó (ux e uy). Os módulos de elasticidade definidos representam a rigidez da 

membrana nas duas direcções e contabilizam o grau de conexão com as paredes. O parâmetro mais 

importante na modelação do piso é o módulo de distorção, que influencia a rigidez tangencial do 

diafragma e a força horizontal transmitida para as paredes (Lagomarsimo e Cattari, 2009). 

3.2.2 Modelo numérico do edifício em estudo 

3.2.2.1 Caracterização do edifício e definição dos elementos estruturais 

O edifício em estudo localiza-se na Baixa Pombalina (Figura 3.4) e é representativo das características 

principais da tipologia Pombalina.  
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Figura 3.4 - Edifício em estudo 

Apesar de na realidade o edifício ser composto por 5 pisos, este foi modelado apenas com 4 pisos (piso 

térreo, 3 pisos elevados e cobertura) de modo a corresponder à concepção original dos edifícios 

Pombalinos. Na Figura 3.5 encontram-se representadas as fachadas principal e de tardoz. 

 

Figura 3.5 - a) Fachada principal; b) Fachada de tardoz; Unidades definidas em metros. Adaptado de (Meireles, 
2012) 

Relativamente à estrutura exterior do piso térreo, as paredes da fachada principal e de tardoz são em 

alvenaria de pedra aparelhada e as paredes meeiras são em alvenaria de pedra ordinária. No que se 

refere à estrutura interior do piso térreo, existem 5 colunas de pedra aparelhada (0,7x0,7 m2) e as 

paredes da caixa de escadas são em alvenaria de tijolo. A planta do piso térreo encontra-se 

representada na Figura 3.6. 

a) b) 
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Figura 3.6 - Planta do piso térreo. Unidades em metros (Meireles, 2012) 

Em relação aos pisos superiores, as paredes exteriores são todas em alvenaria de pedra ordinária e 

as paredes interiores são de frontal, incluindo as da caixa de escadas. Na Figura 3.7 encontra-se 

representada a planta dos pisos superiores. 

 

Figura 3.7 - Planta dos pisos superiores. Unidades em metros (Meireles, 2012) 

Na Tabela 3.1 sintetizam-se as características que definem as paredes do edifício em estudo. Note-se 

que as paredes da fachada e de tardoz diminuem a sua espessura em altura, apresentando 0,90m no 

piso térreo e 0,75m no terceiro piso. É de referir também que a modelação das paredes de frontal é 

baseada no trabalho desenvolvido por Meireles (2012), no qual foi desenvolvido um macro-elemento 

de 9 parâmetros que reproduz o comportamento não linear de uma parede de frontal à acção cíclica 

horizontal. De modo a garantir a continuidade da gaiola Pombalina, nas zonas de portas interiores 

foram introduzidas vigas de madeira com secção 10x10 cm2 no topo.  
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As paredes de tabique não foram modeladas por não se conhecer a sua localização em planta. No 

entanto, por estas não serem consideradas paredes estruturais para esta tipologia de edifícios e como 

a sua resistência e rigidez são muito inferiores em comparação com as restantes paredes, esta 

limitação não representa grande constrangimento.   

Tabela 3.1 - Espessura e material constituinte das diferentes paredes do edifício 

Piso Térreo 

Elemento Material Espessura [m] 

Paredes da fachada principal e de tardoz Alvenaria de pedra aparelhada 0,90 

Paredes meeiras Alvenaria de pedra ordinária 0,70 

Paredes interiores e caixa de escadas Alvenaria de tijolo 0,24 

Pisos Superiores 

Elemento Material Espessura [m] 

Paredes meeiras Alvenaria de pedra ordinária 0,70 

Paredes de frontal tecido Alvenaria/Madeira 0,15 

Paredes da fachada principal e de tardoz 

1º Piso 
Alvenaria de 

pedra ordinária 
0,85 

2º Piso 
Alvenaria de 

pedra ordinária 
0,80 

3º Piso 
Alvenaria de 

pedra ordinária 
0,75 

 

Os pavimentos são constituídos por tábuas de soalho assentes em vigas de madeira transversais que 

se apoiam nas fachadas e nos frontais. Exceptuam-se os pavimentos das escadas, nos quais os 

vigamentos de madeira estão orientados paralelamente às fachadas (Figura 3.8). Na modelação dos 

pavimentos foi assumida uma ligação adequada entre os vigamentos de madeira e as paredes da 

fachada. 

   

Figura 3.8 - Secção transversal das tábuas de soalho e vigas de madeira que formam os pavimentos: a) zona 

corrente; b) escadas. Unidades em centímetros 

a) b) 
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3.2.2.2  Caracterização dos materiais 

Para caracterizar os diferentes materiais que constituem as paredes do edifício foi necessário introduzir 

no programa o módulo de elasticidade (E), o módulo de distorção (G), a resistência à compressão (𝑓𝑐), 

a resistência ao corte (τ) e o peso volúmico (w). De acordo com a norma técnica italiana (NTC, 2008), 

o módulo de distorção e a resistência característica ao corte são dadas pelas equações (3.1) e (3.2), 

respectivamente (𝑓𝑡 é a resistência à tracção): 

 
𝐺 =  

1

3
× 𝐸 

(3.1) 

 𝜏 = 𝑓𝑡 1,5⁄               (3.2) 

 

O EC8–3 (CEN, 2005) propõe a atribuição de um nível de conhecimento (KL) e um correspondente 

factor de confiança (CF) para estruturas existentes, de modo a reduzir as incertezas associadas à 

geometria, aos pormenores construtivos e aos materiais utilizados. Por não ter sido possível realizar 

ensaios in situ ao edifício e a informação em posse ser escassa, foi admitido o nível KL1 – Limited 

knowledge (conhecimento limitado). Consequentemente as resistências à tracção e compressão dos 

materiais foram divididas pelo factor de confiança proposto (1,35). 

As propriedades mecânicas utilizadas na definição da alvenaria de pedra aparelhada são as indicadas 

na regulamentação italiana (NTC, 2008). Relativamente às propriedades mecânicas da alvenaria de 

pedra ordinária, inicialmente utilizaram-se os valores do trabalho desenvolvido por Ponte (2017). No 

entanto, devido a problemas numéricos obtidos durante a análise não linear, aumentaram-se os valores 

das resistências à tracção e compressão deste material, mas de forma a respeitar a gama de valores 

proposta por Simões et al. (2017). No que diz respeito à alvenaria de tijolo maciço, foram utilizados os 

valores médios do intervalo apresentado por Simões et al. (2017). Na versão comercial do programa 

(3MURI) foi ainda criado um material fictício chamado Frontal Wall, que serve unicamente para se 

associar ao macro-elemento desenvolvido por Meireles (2012) na versão cientifica do programa 

(Tremuri). O peso volúmico deste material é nulo e a massa associada às paredes de frontal é 

contabilizada como carga linear distribuída, assunto que será abordado na secção 3.2.2.3. Na Tabela 

3.2 encontram-se os valores das propriedades mecânicas utilizadas na definição das alvenarias. 

De acordo com o EC8 (CEN, 2004), o módulo de elasticidade e módulo de distorção da alvenaria de 

pedra aparelhada foram reduzidos a 50% de modo a ter em conta o efeito da fendilhação. Para as 

restantes alvenarias não foi necessária esta redução, visto os valores terem sido retirados de ensaios 

laboratoriais. 
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Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas das alvenarias 

 E [GPa] G [GPa] ft [MPa] fc [MPa] w [kN/m3] 

Alvenaria de pedra 

aparelhada 
2,8* 0,86* 0,105 7,0 22 

Alvenaria de pedra ordinária 0,5 0,167 0,039 1,07 18,35 

Alvenaria de tijolo maciço 0,855 0,285 0,115 1,07 18 

 

Como já foi referido, a definição das propriedades dos pavimentos é um ponto crucial na modelação 

estrutural de edifícios de alvenaria. À excepção do módulo de distorção, os valores utilizados para 

definir as propriedades mecânicas da madeira que constitui os pavimentos foram retirados de estudos 

experimentais feitos ao pinho bravo português pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC, 

1997). O valor proposto pelo LNEC (G=0,75 GPa) é o módulo de distorção do material, mas o módulo 

de distorção do pavimento é significativamente inferior devido à ligação entre os vários elementos de 

madeira. Não seria realista considerar este valor, pois estaríamos a assumir o comportamento de 

diafragma rígido que não faz sentido para um pavimento de madeira, pelo que se procurou definir um 

pavimento flexível que retratasse o comportamento real da estrutura. Segundo o trabalho desenvolvido 

por Ponte (2017), foi modelado um pavimento flexível (G=0,018 GPa), calculado segundo a 

regulamentação da Nova Zelândia (Brignola et al., 2012) e (Giongo et al., 2014). Inicialmente procurou-

se adoptar este valor, mas por diversos problemas numéricos obtidos no modelo, fez-se uma análise 

de sensibilidade para perceber como a definição deste parâmetro poderia influenciar os resultados 

obtidos.  

Nesta análise de sensibilidade, procurou-se aumentar gradualmente o módulo de distorção do piso e 

perceber qual a influência deste parâmetro nos problemas numéricos obtidos. Nas Figuras 3.9 e 3.10 

encontram-se as curvas pushover do edifício, segundo a direcção X (direcção das fachadas) e Y 

(direcção das empenas), respectivamente. Uma curva pushover é obtida através de uma análise 

estática não linear e permite avaliar a capacidade resistente do edifício. Nesta fase não se pretende 

tecer comentários acerca da capacidade resistente do edifício, mas apenas analisar a influência do 

módulo de distorção na qualidade dos resultados obtidos.  

Analisando o gráfico da Figura 3.9, é possível concluir que os resultados obtidos são sensíveis face ao 

módulo de distorção atribuído ao pavimento e os problemas numéricos diminuem à medida que este 

aumenta. A hipótese de modelar os pavimentos com G=18 MPa foi excluída, pois o programa apresenta 

muitas dificuldades em convergir e os resultados obtidos não são precisos. As curvas de capacidade 

obtidas para G=100 MPa e G=300 MPa já não apresentam tantos problemas numéricos, principalmente 

a curva associada a G=300 MPa. Por último, a curva de capacidade com o módulo de distorção mais 

*O valor apresentado foi reduzido a 50% de modo a contabilizar o efeito da fendilhação. 

Nota: os valores apresentados não se encontram reduzidos pelo factor de confiança. 
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elevado (G=750 MPa) apresenta ainda menos oscilações como seria de esperar, pois representa uma 

situação de diafragma rígido. 

 

Figura 3.9 - Influência da escolha do parâmetro G nos resultados obtidos da curva pushover (segundo a direcção 
X) 

 

Figura 3.10 - Influência da escolha do parâmetro G nos resultados obtidos da curva pushover (segundo a 

direcção Y) 

Analisando os resultados das análises pushover segundo a direcção Y (Figura 3.10), constata-se que 

a rigidez aumenta em função do aumento do módulo de distorção do piso. Refere-se que a rigidez é 

dada pela inclinação de uma recta tangente à curva pushover na fase elástica. Nota-se também que 

segundo esta direcção, praticamente não existem problemas numéricos em comparação com a 

direcção X. Este fenómeno explica-se pelo facto de segundo a direcção X predominar o comportamento 

à flexão, sendo a rigidez do pavimento preponderante para a redistribuição dos esforços, ao passo que 

na direcção Y se destaca o comportamento ao corte das paredes de empena, conforme se conclui pela 

análise do padrão de danos que será abordado mais adiante. 
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Condicionado principalmente pelos resultados obtidos segundo a direcção X, foi assumido G=300 MPa 

para a modelação dos pavimentos de madeira. Para além do que já foi exposto, importa referir que ao 

introduzir no edifício alterações estruturais, que serão abordadas na secção 3.5, antevê-se que os 

problemas numéricos do modelo aumentem, pelo que o módulo de distorção assumido pretende 

garantir alguma qualidade nos resultados obtidos. Na Tabela 3.3 encontram-se as propriedades 

mecânicas utilizadas na definição dos pavimentos de madeira. 

Tabela 3.3 - Propriedades mecânicas do pavimento 

 

Módulo de 

elasticidade paralelo 

às fibras, E [GPa] 

Módulo de 

elasticidade 

perpendicular às 

fibras, E90 [GPa] 

Módulo de distorção, 

G [GPa] 

Pavimento de madeira 

(pinho bravo português) 
12,0 0,4 0,3 

 

3.2.2.3  Definição das cargas 

A massa total do edifício é crucial na definição da resposta dinâmica do edifício, pelo que a sua definição 

e distribuição deve requerer especial atenção (Monteiro e Bento, 2012). A massa das paredes é definida 

pelo peso volúmico do seu material constituinte, à excepção das paredes de frontal. De acordo com 

3.2.2.2, as paredes frontais são definidas com um peso volúmico nulo, pelo que a sua massa associada 

é definida como uma carga distribuída. Na Tabela 3.4 apresentam-se os valores assumidos para as 

cargas verticais do edifício em estudo. Os valores utilizados foram retirados de Meireles (2012), que 

por sua vez estão de acordo com as Tabelas Técnicas de Farinha e Reis (1993) e com o EC0 (CEN, 

2009a). 

Dado que a cobertura não tem grande influência no comportamento sísmico da estrutura, esta não foi 

modelada. Por se tratar de uma cobertura de duas águas, a sua massa associada foi considerada como 

carga distribuída aplicada nas paredes da fachada do último piso. 

De acordo com o EC0 (CEN, 2009b), foi utilizada a combinação de acções para situações de projecto 

sísmico que pode ser expressa da seguinte forma – Equação (3.3) : 

 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝜓2 × 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐴𝑐çã𝑜 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 (3.3) 

Como se trata de um edifício de habitação (Categoria A), 𝜓2 é igual a 0,3 e para a cobertura (Categoria 

H) 𝜓2 assume o valor de 0. 
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Tabela 3.4 - Cargas verticais consideradas na modelação estrutural 

 
Carga 

Permanente 
Sobrecarga Local de Aplicação 

Paredes frontais 3,0 kN/m - Paredes frontais 

Elementos corta-fogo 

da cobertura 
17,3 kN/m - Paredes de empena do último piso 

Abóbadas 3,5 kN/m - Paredes de alvenaria do piso térreo 

Paredes interiores 0,1 kN/m2 - Pavimento 

Piso de madeira 0,7 kN/m2 2,0 kN/m2 Pavimento 

Tectos 0,6 kN/m2 - Pavimento 

Escadas 0,7 kN/m2 4,0 kN/m2 Escadas 

Cobertura 4,4 kN/m2 0,4 kN/m2 Paredes da fachada do último piso 

 

3.2.2.4 Modelo final 

De modo a ter em conta o efeito de quarteirão, o edifício em estudo foi replicado e introduzido em 

banda. O modelo final encontra-se representado na Figura 3.11. 

        

 

 

 

 

Figura 3.11 - Modelo numérico do edifício em 3D no 3MURI: a) Piso térreo; b) Pisos superiores; c) Edifício 

inserido em quarteirão 

a) b) 

c) 
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Na Figura 3.12 encontra-se representada a malha de macro-elementos gerada pelo programa que 

define as paredes da fachada.  

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Malha de macro-elementos gerada pelo 3MURI: a) Fachada principal; b) Fachada de tardoz 

 

3.3 Definição da Acção Sísmica 

A fórmula mais utilizada pelos regulamentos actuais para definirem a acção sísmica a considerar no 

dimensionamento, avaliação e verificação da segurança de estruturas é através da especificação de 

espectros de resposta. O espectro de resposta elástico é função da sismicidade do local, do tipo de 

terreno de fundação e do coeficiente de amortecimento considerado na estrutura (Guerreiro, 2010). 

O EC8-1 (CEN, 2010) considera dois tipos de sismos para Portugal. O sismo tipo 1 caracteriza-se por 

ser de grande magnitude, maior distância epicentral (epicentro na região atlântica), maior duração e 

rico em baixas frequências. O sismo tipo 2 distingue-se por ser de magnitude moderada, reduzida 

distância epicentral (epicentro no território continental ou Açores), curta duração e altas frequências. 

a) 

b) 
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De acordo com o zonamento sísmico do anexo nacional do EC8-1 (CEN, 2010), Lisboa está inserida 

na zona 1.3 (sismo do tipo 1) e zona 2.3 (sismo do tipo 2), correspondendo um valor de aceleração 

máxima de referência (agR) de 1,5 m/s2 e 1,7 m/s2, respectivamente. Por este se tratar de um edifício 

corrente, este pertence à classe de importância II e consequentemente o seu coeficiente de importância 

(𝛾𝐼) é igual a 1,0. De acordo com o anexo nacional da NP EN 1998-3 (CEN, n.d.), para estruturas de 

classe de importância II deve ser verificado o estado limite de danos severos (SD) e os valores da 

aceleração máxima de referência devem ser multiplicados por um coeficiente redutor (0,75 e 0,84 para 

sismo 1 e 2, respectivamente). Esta redução tem em conta o facto de este ser um edifício existente e 

como tal é verificada a segurança para um período de retorno inferior ao de uma construção nova. 

Em conformidade com o estudo feito por (Meireles, 2012), foi assumido que o edifício é fundado sobre 

um terreno do tipo C (depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo ou 

argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metro). Os parâmetros Smax, 

TB (s), TC (s) e TD (s) são função do tipo de solo admitido e do tipo de sismo e são parâmetros definidores 

do espectro de resposta elástico. Finalmente, refere-se que o amortecimento da estrutura também tem 

influência no espectro de resposta. O coeficiente de amortecimento (ζ) assumido é de 5% (valor de 

referência). 

Na Tabela 3.5 apresentam-se todos os parâmetros necessários à definição dos espectros de resposta 

elásticos e os mesmos encontram-se representados na Figura 3.13 sob o formato de acelerações. 

 

Tabela 3.5 - Parâmetros definidores do espectro de resposta elástico 

Zona Sísmica 1.3 2.3 

Classe de importância II II 

𝜸𝑰 1,0 1,0 

𝒂𝒈𝑹 (m/s2) 1,125 1,428 

Tipo de terreno C C 

Smax 1,60 1,60 

S 1,58 1,51 

TB (s) 0,1 0,1 

TC (s) 0,6 0,25 

TD (s) 2,0 2,0 
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Figura 3.13 - Espectros de resposta elásticos para o edifício em estudo 

De acordo com o regulamento (CEN, 2010), o espectro de resposta elástico apresentado na Figura 

3.13 é definido pelas equações (3.4), (3.5), (3.6) e (3.7): 

 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ [1 +
𝑇

𝑇𝐵

∙ (𝜂 ∙ 2,5 − 1)]       (3.4) 

 𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5       (3.5) 

 𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 [
𝑇𝐶

𝑇
]       (3.6) 

 𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 [
𝑇𝐶𝑇𝐷

𝑇2
]       (3.7) 

Em que: 

𝑆𝑒(𝑇) – ordenada do espectro de resposta elástico [m/s2]; 

𝑇 – período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade; 

𝑎𝑔 – valor de cálculo de aceleração à superfície para um terreno do Tipo A (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅); 

𝑇𝐵 – limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

𝑇𝐶 – limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante; 

𝑇𝐷 – valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante; 

𝑆 – coeficiente de solo; 

𝜂 – coeficiente de correcção do amortecimento. 
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3.4 Análise Estática Não Linear 

De modo a garantir com sucesso um bom desempenho sísmico é fundamental controlar o nível de 

deslocamentos das estruturas, tanto local como globalmente. Neste sentido, surgiram novos métodos 

de avaliação e dimensionamento sísmico de estruturas, baseados nos deslocamentos como variáveis 

de controlo do projecto, como é o caso das análises estáticas não lineares, também designadas por 

Pushover Analysis (Bento et al., 2004). 

A capacidade resistente do edifício é definida por uma curva de capacidade (Pushover Curve), que 

descreve a resposta não linear da estrutura e permite inferir conclusões relativamente à rigidez, 

resistência e ductilidade (Milošević et al., 2014). As curvas de capacidade são obtidas recorrendo a 

uma análise estática não linear, aplicando progressivamente uma distribuição de cargas laterais 

monotónicas, até atingir um determinado estado limite (associado a um valor máximo do deslocamento 

do topo). As análises foram executadas no Tremuri (versão científica) para cada direcção, X e Y, e 

sentido positivo e negativo.   

A aplicação de análises estáticas não lineares a edifícios existentes de alvenaria deve ter em atenção 

três aspectos essenciais (Lagomarsino e Cattari, 2015). O primeiro aspecto a ter em conta é a escolha 

do nó de controlo. Enquanto que para edifícios com diafragmas rígidos, a escolha do nó de controlo 

não tem influência nos resultados obtidos, no caso de edifícios com pavimentos de madeira este é um 

ponto crucial. De acordo com Lagomarsimo e Cattari (2009), o nó de controlo escolhido deve localizar-

se no topo do edifício e pertencer à parede que colapsa primeiro. No presente trabalho foi escolhido o 

nó do último piso, que liga a parede da fachada a uma das paredes meeiras (Figura 3.14). Outro aspecto 

relevante é a escolha do carregamento a considerar. Os regulamentos sísmicos propõem a aplicação 

de uma distribuição “uniforme” (proporcional à massa) e uma distribuição “modal” (proporcional ao 1º 

modo de vibração). No entanto, a aplicação de uma distribuição “modal” corre o risco de não ser 

adequada por haver uma pequena percentagem de massa envolvida no primeiro modo de vibração 

devido ao comportamento flexível dos pavimentos (Simões et al., 2014). Como alternativa, pode ser 

definida uma distribuição SRSS (combinação entre vários modos), ou simplificadamente uma 

distribuição “pseudo-triangular” (proporcional ao produto entre a massa e a altura da estrutura) se o 

edifício for regular em altura (Lagomarsino e Cattari, 2015). Nas análises efectuadas foram aplicadas 

as distribuições “uniforme” e “pseudo-triangular”. Por último, a seleção do deslocamento que define a 

curva de capacidade também é importante para edifícios com pavimentos flexíveis. De facto, uma curva 

de capacidade apresenta uma ductilidade totalmente diferente se o deslocamento considerado for de 

uma parede que colapsa ou não. De acordo com Lagomarsino e Cattari (2015), é preferível considerar 

a média dos deslocamentos dos nós do último piso em detrimento do deslocamento do nó de controlo. 
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Figura 3.14 - Identificação do nó de controlo 

Na Figura 3.15 representa-se uma curva de capacidade ilustrativa. Esta é função da força de corte 

basal (eixo das ordenadas) e dos deslocamentos médios no topo (eixo das abcissas). De acordo com 

o EC8-3 (CEN, 2005), o deslocamento último é atingido quando existe um decréscimo de 20% da força 

máxima. No entanto, atendendo ao facto de poder ocorrer um colapso parcial, assinalado normalmente 

por uma queda abrupta do traçado na curva de capacidade durante a fase não linear, o deslocamento 

último pode ser definido de maneira alternativa. 

 

Figura 3.15 - Exemplo ilustrativo de uma curva de capacidade (Silva, 2016) 

Como já foi referido na secção 3.3, a Norma Portuguesa NP EN 1998-3 (CEN, n.d.) indica que para 

edifícios existentes (edifícios correntes) deve ser verificado o estado limite último de danos severos 

(SD). Para este estado limite, o valor do deslocamento último deve ser reduzido a 3/4 do seu valor 

(CEN, 2005). 
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3.4.1 Desempenho sísmico – Método N2 

O desempenho sísmico da estrutura é avaliado através do ponto de desempenho sísmico (performance 

point) ou deslocamento objectivo (target displacement) e posterior verificação de segurança por 

comparação com o deslocamento último do edifício. Existem vários métodos de cálculo, contudo neste 

trabalho foi utilizado o método N2 (Fajfar e Fischinger, 1988), proposto pelo EC8-1 (CEN, 2010). De 

acordo com Cattari et al. (2015), para edifícios com pavimentos flexíveis é sugerido o método do 

espectro da capacidade resistente (Capacity spectrum method) (Freeman, 1978) por apresentar 

resultados mais conservativos, contudo este método não foi utilizado no âmbito desta dissertação por 

se pretender seguir o proposto nos regulamentos europeus (CEN, 2004; CEN, 2005). 

Como a acção sísmica é quantificada a partir de espectros de resposta, a curva de capacidade (de um 

sistema de vários graus de liberdade) deve ser transformada numa curva equivalente de um sistema 

de 1 grau de liberdade (GL) - Figura 3.16. No método N2, esta transformação é feita a partir do factor 

de transformação (Γ) – Equação (3.8).                         

 Γ =
∑ 𝑚𝑖∅𝑖𝑖

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2

𝑖

=
𝑚∗

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2

𝑖

 (3.8) 

Em que: 

𝑚𝑖 – Massa do piso i; 

∅𝑖 – Deslocamento normalizado do piso i; 

𝑚∗ - Massa do sistema equivalente de um grau de liberdade. 

Deste forma, a força e o deslocamento do sistema de 1 GL são obtidos a partir das expressões 

apresentadas nas equações (3.9) e (3.10). 

 𝐹∗ =
𝑉

Γ
 (3.9) 

 𝑑∗ =
∆𝑡𝑜𝑝𝑜

Γ
 (3.10) 

Em que: 

𝑉– Força de corte basal do sistema de vários graus de liberdade; 

∆𝑡𝑜𝑝𝑜 – Deslocamento no topo do sistema de vários graus de liberdade. 

Com esta transformação, obtém-se uma “curva” equivalente à curva de capacidade dada por uma 

relação elásto-perfeitamente plástica (Figura 3.16b)). Esta representação bilinear do espectro da 



  37  

capacidade resistente do sistema de 1 GL permite definir a resistência (𝐹𝑦
∗ ), o deslocamento de 

cedência (𝑑𝑦
∗ ) e o deslocamento último (𝑑𝑢

∗ ) do sistema idealizado, que por sua vez são necessários 

para determinar o valor do período elástico do sistema equivalente (𝑇∗). O período 𝑇∗ é determinado 

pela expressão da equação (3.11): 

 𝑇∗ = 2𝜋√
𝑚∗𝑑𝑦

∗

𝐹𝑦
∗

 (3.11) 

 

 

Figura 3.16 - Definição da curva de capacidade na: a) Estrutura com vários GL; b) Sistema de 1 GL equivalente; 
(Bento et al., 2004) 

 

A rigidez ou declive do primeiro troço da curva bilinear foi determinada pelo ponto correspondente a 

70% da força de corte basal máxima. A força 𝐹𝑦
∗ foi obtida de forma a que a energia de deformação 

fosse igual para o sistema idealizado e para o real. 

A resposta sísmica da estrutura idealizada é quantificada pelo deslocamento objectivo (𝑑𝑡
∗), que pode 

ser obtido através de um procedimento gráfico tendo por base o período 𝑇∗. A estrutura pode ter um 

período curto (𝑇∗ <  𝑇𝐶), onde se admite que os deslocamentos linear e não linear são diferentes, ou 

um período médio-longo (𝑇∗ >  𝑇𝐶), onde se considera que os deslocamentos linear e não linear são 

iguais (Fagundes, 2015). 

3.5 Avaliação de Desempenho Sísmico do Edifício em Estudo 

A avaliação do desempenho sísmico fez-se recorrendo ao procedimento descrito na secção 3.4. Para 

tal, foi aplicada a distribuição uniforme positiva, tanto para X como para Y, por se ter concluído que era 

o carregamento mais condicionante para a estrutura em causa. No anexo A encontram-se as curvas 

de capacidade obtidas para todas as distribuições de carga aplicadas à estrutura. 

a) b) 
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3.5.1 Comportamento Isolado versus Banda  

Através da aplicação do método N2 (Fajfar e Fischinger, 1988), comparou-se o comportamento do 

edifício em estudo num modelo inserido em banda (apresentado em 3.2.2.4) com o modelo do edifício 

isolado. Na Figura 3.17 apresentam-se as curvas de capacidade para os dois modelos em análise e 

para ambas as direcções. 

 

Figura 3.17 - Curvas de capacidade para o edifício isolado e inserido em banda 

Observando o gráfico, destacam-se as oscilações observadas nas curvas obtidas através de análises 

segundo a direcção X. Tratam-se de problemas de convergência do programa e a sua causa é a 

existência de pavimentos flexíveis e o comportamento das paredes de frontal considerado. Como tal, 

para a avaliação do desempenho sísmico da estrutura foi traçada uma curva de capacidade média, 

representada a amarelo e a encarnado para o modelo isolado e em banda, respectivamente. 

Por análise das curvas de capacidade obtidas segundo a direcção X, constata-se uma maior 

capacidade resistente do edifício inserido em banda face ao modelo isolado, que se deve ao efeito dos 

edifícios adjacentes que permite uma melhor distribuição do comportamento não linear. Por outro lado, 

ao estar inserido em banda, é-lhe conferido um grande aumento de rigidez, estando em conformidade 

com o que se observa graficamente. Ao passo que na curva do edifício isolado a resistência vai 

aumentando gradualmente, no modelo em banda a estrutura é tão rígida que atinge a força máxima 

muito rapidamente, ocorrendo de seguida um decréscimo progressivo da força resistente, onde fica 

evidente a capacidade de redistribuição de esforços na estrutura. Refere-se que nesta direcção 

predomina o comportamento à flexão e esta melhor capacidade de redistribuir os esforços no modelo 

em banda, explica-se pela continuidade das fachadas entre os 3 edifícios, existindo uma maior 

capacidade de dissipação de energia. 
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Em relação aos resultados obtidos para a direcção Y, o facto de estar inserido em banda não altera 

significativamente o comportamento do edifício nesta direcção e consequentemente as curvas obtidas 

para os dois modelos são bastante semelhantes. As paredes de empena são as principais responsáveis 

pela resistência do edifício nesta direcção, predominando um comportamento ao corte pouco dúctil. Em 

ambas as curvas é notório o decréscimo repentino da força resistente, que está associado a uma rotura 

frágil por corte.  

Comparando o comportamento entre a direcção X e Y, para o modelo isolado a direcção Y apresenta 

uma maior rigidez e resistência, representada principalmente pela fase elástica da curva, onde a força 

de corte basal é muito superior à que ocorre em X. Este comportamento seria expectável, visto que as 

paredes de empena (responsáveis pelo comportamento em Y) não apresentam aberturas, em oposição 

às paredes da fachada e tardoz (responsáveis pelo comportamento em X) que apresentam bastantes. 

No entanto, este efeito já não se sucede para o modelo em banda, em que a direcção X apresenta 

maior rigidez e resistência face à direcção ortogonal. Esta diferença justifica-se pela replicação das 

fachadas principal e tardoz, que passam a ter o triplo do comprimento, consequentemente aumentando 

a rigidez do edifício, ao passo que para Y o comprimento da fachada mantem-se igual nos dois modelos.  

Na Tabela 3.6 apresentam-se os valores dos deslocamentos últimos (𝑑𝑢) obtidos para as curvas de 

capacidade apresentadas acima. Para a direcção X, o modelo em banda atinge a força resistente 

máxima muito cedo e consequentemente o decréscimo de 20% da força basal máxima (que define o 

deslocamento último) dá-se para deslocamentos inferiores, quando em comparação com o modelo 

isolado. 

Tabela 3.6 - Deslocamentos últimos (𝒅𝒖)  do edifício em estudo 

 
𝒅𝒖 [𝒎] 

Direcção X Direcção Y 

Edifício isolado 0,074  0,028 

Edifício em banda 0,044 0,027 

Nas Figuras 3.18 e 3.19 comparam-se os padrões de danos entre os dois modelos para as análises 

pushover segundo X e Y, respectivamente. Os danos apresentados referem-se ao deslocamento último 

definido para o edifício em banda por ser o mais condicionante em ambas a direcções. 

Como se pode observar, a distribuição de danos é muito semelhante entre os dois modelos, tanto para 

uma análise em X como em Y. Analisando a Figura 3.18, verifica-se que os lintéis são os primeiros 

elementos a colapsar (por flexão), que é o esperado para este tipo de edifícios e o decréscimo da força 

resistente na curva de capacidade está associado ao colapso destes elementos. Relativamente aos 

nembos, nesta fase praticamente não apresentam danos, à excepção dos nembos do piso térreo que 

já apresentam danos plásticos por flexão.  
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Figura 3.18 - Padrão de danos nas paredes para distribuição uniforme positiva, segundo a direcção X: a) fachada 
principal – modelo isolado; b) fachada tardoz – modelo isolado; c) fachada principal – modelo em banda; d) 

fachada tardoz – modelo em banda 

 

Figura 3.19 - Padrão de danos nas paredes de empena para distribuição uniforme positiva, segundo a direcção 
Y: a) Edifício isolado; b) Edifício em banda 



  41  

Para o carregamento na direcção Y (Figura 3.19) ocorre um colapso por corte nas paredes de empena. 

Pelo facto de os pavimentos descarregarem nas fachadas, as paredes de empena estão menos 

comprimidas que estas últimas, favorecendo este tipo de rotura (Ferrito, 2014). 

Na Tabela 3.7 apresentam-se os valores que definem as curvas bilineares do sistema equivalente de 

um grau de liberdade. A ductilidade (µ*) apresentada na tabela é definida pelo quociente entre o 

deslocamento último e o deslocamento de cedência. Na Figura 3.20 representam-se as curvas 

bilineares do sistema equivalente. 

Tabela 3.7 - Propriedades das curvas bilineares 

 Edifício Isolado Edifício em Banda 

X Y X Y 

𝚪 1,200 1,339 1,200 1,339 

𝒎∗ [𝒕𝒐𝒏] 713,34 657,76 713,34 657,76 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  [𝒎 𝒔𝟐⁄ ] 1,28 1,79 2,55 1,62 

𝒅𝒚
∗  [𝒎] 0,023 0,009 0,011 0,007 

𝒅𝒖
∗  [𝒎] 0,062 0,021 0,036 0,020 

𝑻∗ [𝒔] 0,84 0,44 0,41 0,41 

𝝁∗ 2,72 2,37 3,40 2,90 

 

Analisando os valores presentes na Tabela 3.7, constata-se que para a direcção X, o facto de se 

considerar o edifício em banda reduz o valor do período equivalente para praticamente metade. Repare-

se que o período da estrutura inserido em banda na direcção X é semelhante ao valor obtido para a 

direcção Y, pois apesar da massa ser superior, a rigidez também aumenta. No que diz respeito à 

ductilidade, ambas as curvas do edifício inserido em banda são mais dúcteis do que as do modelo 

isolado. Em termos de resistência, a curva do modelo em banda para a direcção X é claramente a mais 

resistente, apresentando aproximadamente o dobro da resistência do modelo isolado.  

 

 

Figura 3.20 - Curvas de capacidade bilineares (sistema de 1 GL) do modelo isolado e em banda 
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Na Tabela 3.8 apresentam-se os valores dos deslocamentos objectivo (𝑑𝑡
∗) e último (𝑑𝑢

∗ ) do sistema 

equivalente de 1 GL, para os dois tipos de sismo considerados. 

Tabela 3.8 - Valores dos deslocamentos último (𝑑𝑢
∗ ) e objectivo (𝑑𝑡

∗) do sistema de 1GL para os sismos tipo 1 e 2 

 Edifício Isolado Edifício em Banda 

X Y X Y 

𝟑
𝟒⁄ × 𝒅𝒖

∗  [𝒎] 0,046 0,016 0,027 0,015 

𝒅𝒕
∗ [𝒎] – Sismo 1 0,056 0,026 0,022 0,025 

𝒅𝒕
∗ [𝒎] – Sismo 2 0,029 0,015 0,014 0,014 

 

Para que o edifício verifique a segurança, o deslocamento imposto pelo sismo não pode ser superior 

ao deslocamento último da estrutura (𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄ > 1). Pelo facto de os deslocamentos objectivo serem 

sempre superiores para o sismo tipo 1, este sismo é o mais condicionante e daqui para a frente só 

serão apresentados resultados para este tipo de sismo. Analisando a Figura 3.21, conclui-se que 

nenhum dos modelos verifica a segurança, uma vez que não apresentam um rácio superior a 1, 

simultaneamente em X e Y. No entanto, considerar o efeito de banda é claramente benéfico para 

direcção X, uma vez que o modelo em banda cumpre o requisito 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄ > 1, em oposição ao modelo 

isolado para a mesma direcção. No que diz respeito à direcção Y, esta é a mais condicionante por 

apresentar valores do rácio inferiores. 

 

Figura 3.21 - Rácio entre o deslocamento último e objectivo para o sismo condicionante (sismo tipo 1) 

Avaliando os resultados obtidos, apesar do modelo isolado apresentar resultados mais conservativos, 

não se adequa à realidade dos edifícios Pombalinos, que se encontram sempre dispostos em 

quarteirão. Considerar o edifício inserido em banda altera significativamente o comportamento na 

direcção X e deve ser tido em conta este efeito na modelação estrutural.  

3.5.2 Aumento de 1 piso 

O aumento do número de pisos (abordado em 2.3.1) é uma das alterações estruturais mais frequentes 

nos edifícios Pombalinos. Com o intuito de avaliar a capacidade resistente dos edifícios com esta 
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alteração estrutural e comparar o seu desempenho com o de um Pombalino original, acrescentou-se 

um piso ao edifício em estudo (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 - Aumento de 1 piso no edifício em estudo 

Na Figura 3.23 representam-se as curvas de capacidade obtidas para o edificio com o aumento de 1 

piso e comparam-se as mesmas com as do edifício original. A consequência directa desta alteração 

estrutural é o aumento do peso da estrutura. Uma vez que a estrutura não foi alvo de nenhum reforço 

sísmico, esta exibe a mesma resistência mas sujeita a forças de inércia superiores, pelo que a 

capacidade resistente do edifício diminui, como se constata no gráfico.  

 

Figura 3.23 - Curvas de capacidade para o edifício original e com aumento de 1 piso 

Na Tabela 3.9 apresentam-se os valores dos deslocamentos últimos obtidos através das curvas de 

capacidade do edifício Pombalino com mais um piso. Nas Figuras 3.24 e 3.25 representam-se os 

padrões de danos nas paredes relevantes, para o deslocamento último do modelo do edifício com mais 

um piso. 
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Tabela 3.9 - Deslocamentos últimos (𝒅𝒖)  do edifício em estudo sujeito a um aumento de piso 

 
𝒅𝒖 [𝒎] 

Direcção X Direcção Y 

Edifício com +1 Piso  0,067 0,035 

 

 

Figura 3.24 - Padrão de danos nas paredes da fachada (P33 e P34) do edifício com mais um 1 piso, para uma 
distribuição uniforme positiva segundo a direcção X 

 

Figura 3.25 - Padrão de danos nas paredes de empena (P5 e P6) do edifício com mais um 1 piso, para uma 
distribuição uniforme positiva segundo a direcção Y 

                     

Analisando os danos na fachada para a direcção X (Figura 3.24), observa-se a existência de vários 

lintéis colapsados e nembos com danos por flexão em ambas as fachadas. Em relação à direcção Y, 
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existe um colapso por corte das paredes de empena (Figura 3.25). Comparando os danos entre o 

modelo original (Figura 3.18 e 3.19) e o modelo com o aumento de 1 piso, observa-se que este último 

apresenta mais danos nas paredes. No entanto, para a direcção X é preciso realçar que esta 

distribuição de danos corresponde a valores de deslocamentos últimos completamente distintos 

(0,044m para o modelo original e 0,067m para o edifício com mais um piso). 

Na Tabela 3.10 encontram-se os valores que definem as curvas bilineares do sistema de 1 grau de 

liberdade do edifício sem alterações estruturais e do edifício com mais um piso. Como já foi referido, a 

resistência da estrutura diminui quando se acrescenta um piso, como se constata através de 𝐹𝑦
∗ 𝑚∗⁄ . 

Como a massa da estrutura aumenta e a rigidez mantém-se constante, a frequência diminui, logo o 

período aumenta, como se pode observar na tabela. Em termos de ductilidade, esta alteração estrutural 

conduz a piores resultados em ambas as direcções. Na Figura 3.26 representam-se as curvas 

bilineares obtidas para os dois modelos avaliados.  

Tabela 3.10 - Propriedades das curvas bilineares do edifício sujeito a aumento de 1 piso 

 Edifício original Edifício com +1 piso 

X Y X Y 

𝚪 1,200 1,339 1,097 1,144 

𝒎∗ [𝒕𝒐𝒏] 713,34 657,76 1010,15 965,91 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  [𝒎 𝒔𝟐⁄ ] 2,55 1,62 1,98 1,36 

𝒅𝒚
∗  [𝒎] 0,011 0,007 0,020 0,013 

𝒅𝒖
∗  [𝒎] 0,036 0,020 0,061 0,031 

𝑻∗ [𝒔] 0,41 0,41 0,64 0,61 

𝝁∗ 3,40 2,90 3,00 2,37 

 

 

Figura 3.26 - Curvas de capacidade bilineares (sistema de 1 GL) do edifício original e com aumento de piso 
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Na Tabela 3.11 apresentam-se os valores dos deslocamentos último e objectivo para o sistema 

equivalente dos dois modelos em análise e os resultados do rácio 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄  encontram-se representados 

na Figura 3.27. 

Tabela 3.11 - Valores dos deslocamentos último (𝑑𝑢
∗ ) e objectivo (𝑑𝑡

∗) do sistema de 1GL do edifício original e 

com aumento de piso 

 Edifício original Edifício com +1 piso 

X Y X Y 

𝟑
𝟒⁄ × 𝒅𝒖

∗  [𝒎] 0,027 0,015 0,045 0,023 

𝒅𝒕
∗ [𝒎]  0,022 0,025 0,043 0,041 

 

 

Figura 3.27 - Comparação do critério 𝑑𝑢
∗ /𝑑𝑡

∗ entre o edifício original e com aumento de piso 

Como se pode observar na Figura 3.27, o critério de verificação de segurança é verificado em ambos 

os modelos para a direcção X e violado para a direcção Y. No entanto, o rácio 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄   diminui para as 

duas direcções (principalmente para direcção X) quando se acrescenta um piso à estrutura. Conclui-se 

assim que esta alteração estrutural tem um efeito negativo no desempenho sísmico da estrutura, como 

já era esperado. 

3.5.3 Interrupção de um nembo ao nível do piso térreo 

Com o intuito de avaliar a capacidade resistente de um edifício Pombalino sujeito à supressão de um 

nembo no piso térreo (intervenção recorrente na Baixa Pombalina, abordada em 2.3.2) foi modelado o 

edifício em estudo sujeito a esta alteração estrutural. O corte de nembos para abertura de vãos está 

normalmente associado à introdução de uma viga metálica (para resistir apenas às cargas verticais), 

pelo que foi introduzido um perfil HEA 300 (Tabela 3.12). A fachada principal do modelo em análise 

encontra-se representada na Figura 3.28. 
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Tabela 3.12 – Propriedades mecânicas do perfil HEA 300 

HEA 300 

Área [cm3] 112,5 

Iy [cm4] 18260,0 

Wpl,y [cm3] 1383,0 

 

 

 

Figura 3.28 - Fachada principal após supressão de um nembo 

Na Figura 3.29 comparam-se as curvas de capacidade obtidas para o edifício sujeito a uma interrupção 

de um nembo e o edifício sem alterações estruturais. Esta intervenção afecta principalmente a 

capacidade resistente e a redistribuição de esforços da estrutura no comportamento à flexão (direcção 

X), como se pode observar graficamente. Em relação à direcção Y, esta intervenção não tem 

praticamente influência no comportamento da estrutura.  

 

Figura 3.29 - Curvas de capacidade do edifício original e com interrupção de um nembo 

Na Tabela 3.13 apresentam-se os deslocamentos últimos da estrutura sujeita ao corte de um nembo. 

As Figuras 3.30 e 3.31 mostram o padrão de danos nas paredes relevantes para o deslocamento último 

de cada direcção. 
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Tabela 3.13 - Deslocamentos últimos (𝒅𝒖)  do edifício sujeito ao corte de um nembo 

 𝒅𝒖 [𝒎] 

Direcção X Direcção Y 

Edifício com interrupção 

de um nembo 
0,030 0,025 

 

 

Figura 3.30 - Padrão de danos nas paredes da fachada (P33 e P34) do edifício com supressão de um nembo, 
para uma distribuição uniforme positiva segundo a direcção X 

             

  

Figura 3.31 - Padrão de danos nas paredes de empena (P5 e P6) e fachada principal (P34) do edifício com 
supressão de um nembo, para uma distribuição uniforme positiva segundo a direcção Y 
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Analisando a Figura 3.30, é possível verificar que devido à interrupção do nembo ocorre uma 

transferência de carga para os elementos adjacentes, conduzindo ao colapso dos lintéis por flexão. Em 

comparação com o padrão de danos da estrutura original (Figura 3.18), observam-se mais danos 

plásticos por flexão nos nembos da fachada principal (para um deslocamento último inferior). 

No que diz respeito ao padrão de danos segundo a direcção Y (Figura 3.31), apesar da curva de 

capacidade ser semelhante à do modelo original, o padrão de danos observado é diferente. O corte do 

nembo favorece um efeito de torção no edifício, resultando na parede meeira P6 à tracção, que acaba 

por colapsar por corte no último piso.   

Na Tabela 3.14 apresentam-se os valores que definem as curvas bilineares do sistema de 1 grau de 

liberdade dos dois modelos em análise e na Figura 3.32 as respectivas curvas. 

Tabela 3.14 - Comparação das propriedades das curvas bilineares entre o edifício com um nembo suprimido e o 
edifício original 

 
Edifício original 

Edifício com nembo 

suprimido 

X Y X Y 

𝚪 1,200 1,339 1,211 1,324 

𝒎∗ [𝒕𝒐𝒏] 713,34 657,76 704,88 644,93 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  [𝒎 𝒔𝟐⁄ ] 2,55 1,62 2,15 1,67 

𝒅𝒚
∗  [𝒎] 0,011 0,007 0,010 0,007 

𝒅𝒖
∗  [𝒎] 0,036 0,020 0,025 0,019 

𝑻∗ [𝒔] 0,41 0,41 0,44 0,40 

𝝁∗ 3,40 2,90 2,38 2,92 

 

 

Figura 3.32 - Curvas de capacidade bilineares (sistema de 1 GL) do edifício original e com interrupção de um 
nembo 
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Na Tabela 3.15 apresentam-se os deslocamentos último e objectivo do sistema equivalente de 1 GL 

para o edifício original e com um nembo suprimido.  

Tabela 3.15 - Valores dos deslocamentos último (𝑑𝑢
∗ ) e objectivo (𝑑𝑡

∗) do sistema de 1GL do edifício original e 

com interrupção de um nembo 

 
Edifício original 

Edifício com nembo 

suprimido 

X Y X Y 

𝟑
𝟒⁄ × 𝒅𝒖

∗  [𝒎] 0,027 0,015 0,019 0,015 

𝒅𝒕
∗ [𝒎]  0,022 0,025 0,026 0,023 

 

Pela comparação do rácio 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄  entre os dois  modelos em análise (Figura 3.33), é evidente o efeito 

negativo desta alteração estrutural. Se no caso da estrutura original a segurança era verificada para a 

direcção X, o mesmo não acontece quando é cortado um nembo, pois o critério é violado por uma 

grande margem. Em relação à direcção Y, os valores obtidos são semelhantes e não verificam a 

segurança. 

 

Figura 3.33 - Comparação do critério 𝑑𝑢
∗ /𝑑𝑡

∗ entre o edifício original e com interrupção de um nembo 

3.5.4 Remoção de paredes de frontal 

De modo a avaliar a resposta sísmica de edifícios Pombalinos sujeitos à remoção de paredes de frontal 

(abordado em 2.3.3), foram removidas algumas paredes de frontal no edifício em estudo de modo a 

criar um espaço amplo. Esta alteração é normalmente acompanhada pela introdução de uma viga 

metálica, pelo que foi colocado um perfil HEA 300 (Tabela 3.12) a descarregar sobre uma das paredes 

da caixa de escadas e sobre uma parede meeira. Na Figura 3.34 representam-se em planta as 

alterações efectuadas para todos os pisos elevados.  
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Figura 3.34 - Alterações estruturais efectuadas em todos os pisos elevados   

 

Na Figura 3.35 comparam-se as curvas de capacidade do edificio sem alterações estruturais e com 

remoção de paredes de frontal. As paredes da fachada são as grandes responsáveis pela resistência 

segundo a direcção X e a sua capacidade resistente é afectada pela remoção dos frontais, como se 

pode ver no gráfico. Este facto é justificado por não existir uma correcta transmissão de cargas na 

estrutura após serem removidas as paredes de frontal. Segundo a direcção Y, as paredes de empena 

não são afectadas pelas alterações estruturais feitas e as curvas de capacidade dos dois modelos são 

semelhantes. 

 

Figura 3.35 - Curvas de capacidade do edifício original e com remoção de frontais 

Na Tabela 3.16 apresentam-se os deslocamentos últimos do edifício com as alterações estruturais 

efectuadas. As Figuras 3.36 e 3.37 mostram o padrão de danos para as paredes relevantes em X e Y, 

respectivamente, para os deslocamentos últimos definidos na Tabela 3.16. 
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Tabela 3.16 - Deslocamentos últimos (𝒅𝒖)  do edifício em estudo após remoção de frontais 

 𝒅𝒖 [𝒎] 

Direcção X Direcção Y 

Edifício com frontais 

removidos 
0,047 0,027 

          

 

Figura 3.36 - Padrão de danos nas paredes da fachada (P33 e P34) do edifício com remoção de frontais, para 
uma distribuição uniforme positiva segundo a direcção X 

 

 

Figura 3.37 - Padrão de danos nas paredes de empena (P5 e P6) do edifício com remoção de frontais, para uma 

distribuição uniforme positiva segundo a direcção Y 



  53  

Analisando as Figuras 3.36 e 3.37, constata-se que a distribuição de danos nas paredes é muito 

semelhante à do modelo original (Figura 3.18 e 3.19). Tendo em conta que os padrões de danos 

correspondem a deslocamentos últimos semelhantes, conclui-se que apesar da diminuição da 

capacidade resistente, o comportamento estrutural é idêntico. 

Na Tabela 3.17 comparam-se os valores que definem as curvas bilineares dos dois modelos em análise 

e as respectivas curvas encontram-se representadas na Figura 3.38. 

Tabela 3.17 - Comparação das propriedades das curvas bilineares entre o edifício com remoção de frontais e o 
edifício original 

 
Edifício original 

Edifício com frontais 

removidos 

X Y X Y 

𝚪 1,200 1,339 1,241 1,350 

𝒎∗ [𝒕𝒐𝒏] 713,34 657,76 685,33 641,08 

𝑭𝒚
∗ 𝒎∗⁄  [𝒎 𝒔𝟐⁄ ] 2,55 1,62 2,05 1,64 

𝒅𝒚
∗  [𝒎] 0,011 0,007 0,008 0,007 

𝒅𝒖
∗  [𝒎] 0,036 0,020 0,038 0,020 

𝑻∗ [𝒔] 0,41 0,41 0,40 0,40 

𝝁∗ 3,40 2,90 4,50 3,06 

 

 

Figura 3.38 - Curvas de capacidade bilineares (sistema de 1 GL) do edifício original e com remoção de frontais 

Analisando as curvas bilineares obtidas, verifica-se que o período idealizado se mantém inalterado 

apesar das alterações estruturais sofridas. De facto, a remoção de paredes de frontal não afecta a 

rigidez do edifício e a massa é praticamente a mesma, pelo que a frequência da estrutura permanece 

constante. As principais diferenças verificadas entre os dois modelos são a capacidade resistente (para 
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a direcção X) e a ductilidade. Ao contrário do que seria expectável, a curva do modelo com frontais 

removidos apresenta maior ductilidade para ambas as direcções. Este resultado pode ser justificado 

pelo facto de o programa assumir uma perfeita transmissão de esforços nas extremidades da viga 

metálica, que não é de todo o que acontece neste tipo de intervenções. Na introdução dos elementos 

metálicos procurou-se admitir que não haveria transmissão de momento flector nas extremidades das 

vigas (hipótese conservativa), mas por limitação do programa não foi possível adoptar esta hipótese.   

Os valores do deslocamento último e objectivo associados aos dois modelos estudados encontram-se 

na Tabela 3.18.  

Tabela 3.18 - Valores dos deslocamentos último (𝑑𝑢
∗ ) e objectivo (𝑑𝑡

∗) do sistema de 1GL do edifício original e 

frontais removidos 

 
Edifício original 

Edifício com frontais 

removidos 

X Y X Y 

𝟑
𝟒⁄ × 𝒅𝒖

∗  [𝒎] 0,027 0,015 0,028 0,015 

𝒅𝒕
∗ [𝒎]  0,022 0,025 0,022 0,023 

 

 

Figura 3.39 - Comparação do critério 𝑑𝑢
∗ /𝑑𝑡

∗ entre o edifício original e com frontais removidos 

Como se pode observar na Figura 3.39, o edifício com frontais removidos apresenta um rácio  𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄  

ligeiramente superior ao do modelo original. Os resultados obtidos não devem ser alvo de 

interpretações enganosas, pois não significam que a estrutura beneficie desta alteração estrutural, 

apenas resultam das limitações do programa na modelação dos elementos metálicos, como já foi 

referido acima. 
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4 Caracterização Geométrica e Estrutural da Baixa Pombalina 

4.1 Introdução 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são uma ferramenta muito útil na caracterização do 

edificado existente, no planeamento urbano e desenvolvimento de modelos de vulnerabilidade sísmica. 

Em Portugal, diversos estudos foram feitos nas regiões de Coimbra, Seixal e Faro recorrendo aos SIG 

(Vicente et al., 2010a; Vicente et al., 2010b; Vicente et al., 2015). Também noutros países de risco 

sísmico moderado/elevado foram utilizados procedimentos semelhantes, como é o caso de Barcelona 

(Lantada et al., 2009), Florença (Ripepe et al., 2015), Viena (Achs e Adam, 2012). 

Com o intuito de caracterizar geometricamente e estruturalmente os edifícios da Baixa de Lisboa, foram 

efectuadas visitas à zona em estudo, a fim de recolher os dados necessários. O armazenamento de 

informação recorreu a bases de dados geográficas em ambiente de SIG, de modo a permitir a análise, 

gestão e representação de informação. Esta abordagem enquadra-se no seguimento do trabalho 

desenvolvido por Catulo (2015), no qual foi criado um sistema de armazenamento e de organização de 

informação espacial para a zona referida, tendo por base a informação dos registos da Câmara 

Municipal de Lisboa (CML). 

Este capítulo está estruturado em duas fases, uma primeira onde serão detalhados os elementos 

mapeados e a correspondente modelação em SIG, bem como as visitas de campo realizadas para a 

recolha de informação. Seguidamente serão expostos os resultados obtidos e os mesmos serão 

interpretados e comentados. 

 “O SIG é um instrumento essencial na área de planeamento e gestão de recursos urbanos, que tem 

vindo a ser utilizado em larga escala em várias cidades do país, referindo-se particularmente, o exemplo 

da Baixa Pombalina de Lisboa, com o intuito de preservar e valorizar o património histórico e 

arquitectónico da cidade, permitindo definir estratégias de salvaguarda e requalificação socio-

urbanísticas” (Vicente, 2008). 

4.2 Modelação em Ambiente SIG 

O armazenamento e gestão de informação georreferenciada recorreu ao software ArcGIS 10.3.1 (ESRI, 

2015a), que permite a compilação, análise e visualização de dados geográficos. Os dados foram 

armazenados numa shapefile, formato de armazenamento de dados vectoriais da ESRI, que além da 

posição e forma do objecto permite o armazenamento de atributos (attributes) de elementos geográficos 

(Feature Classes). Recorreu-se ao ArcMap, que é uma das componentes deste SIG e que permite o 

relacionamento topológico entre elementos geográficos e atributos através da sobreposição de várias 

camadas (layers). As camadas são o mecanismo usado para exibir um conjunto de dados geográficos 

e específica como esse conjunto de dados é retratado, usando símbolos e rótulos de texto. Assim, 
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torna-se possível a criação de mapas temáticos com base nos atributos, e consequentemente a 

visualização e interpretação dos dados é bastante acessível. 

A representação da informação foi feita em ambiente 3D por permitir uma compreensão que em 

ambiente bidimensional não é possível. Para tal, foi utilizado o modelo da Baixa Pombalina 

desenvolvido por Ildefonso et al. (2014) no software CityEngine (ESRI, 2015b). Este modelo tem por 

base a utilização de shape grammar rules, que são um conjunto de transformações espaciais que 

permitem transformar uma forma inicial em diferentes formas. A volumetria dos edifícios é obtida 

através do comando Extrude (aplicado aos polígonos 2D), em função da altura do edifício (atributo 

existente na base de dados geográfica). Este modelo tem ainda em consideração a elevação do terreno 

e beneficia de um elevado detalhe na definição das fachadas dos edifícios. 

A zona estudada corresponde à malha ortogonal da Baixa Pombalina, sendo limitada a sul pelo Terreiro 

do Paço, a norte pelo Rossio, e pela Rua da Áurea e Rua dos Fanqueiros a oeste e este, 

respectivamente. Esta encontra-se representada na Figura 4.1. Nesta base de dados foram compiladas 

informações referentes a 36 quarteirões Pombalinos, correspondendo a um total de 298 edifícios.  

 

Figura 4.1 - Definição da zona em estudo 

Em ambiente SIG os edifícios e as ruas são representados, respectivamente, por polígonos e linhas e 

o sistema cartográfico de referência utilizado foi o Datum 73 Hayford Gauss. Esta base de dados foi 

elaborada por Catulo (2015) e agrega características geométricas e estruturais dos edifícios (Figura 

4.2), tendo por base os registos presentes nos arquivos da Câmara Municipal de Lisboa. Pelo facto de 
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muita dessa informação se encontrar desactualizada, visto tratar-se de documentação com algumas 

décadas e por o edificado que constitui a Baixa Pombalina ter sofrido várias intervenções ao longo dos 

anos (nem sempre registadas nos documentos oficiais), foram realizadas diversas visitas de campo no 

âmbito da presente dissertação. A Figura 4.3 esquematiza a metodologia seguida neste estudo.  

 

Figura 4.2 - Atributos associados a um edifício estudado 

 

Figura 4.3 - Metodologia de trabalho em SIG 

De acordo com Catulo (2015), a recolha de registos de construções anteriores a 1951 (data de 

aprovação do RGEU) revelaram-se bastante difíceis devido à escassez de informação existente nos 

arquivos da CML. No presente trabalho, salientam-se as evidentes dificuldades em retratar com 
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exactidão algumas características estruturais dos edifícios estudados, visto não ter sido possível o 

acesso ao interior dos mesmos. Os atributos registados para cada edifício são os seguintes: 

1) Área  

2) Perímetro 

3) Morada 

4) Ocupação 

5) Tipologia estrutural 

6) Número de pisos 

7) Número de aberturas 

8) Materiais que compõem a fachada principal 

9) Materiais que compõem a fachada de tardoz 

10) Materiais que compõem as empenas 

11) Materiais que compõem a cobertura 

12) Materiais que compõem os pavimentos 

13) Materiais que compõem as paredes interiores 

14) Introdução de pavimentos em betão 

15) Introdução de elevador 

16) Existência de caves 

17) Notas 

 

Paralelamente a este levantamento, fez-se um estudo detalhado com o objectivo de retratar as 

alterações estruturais sofridas ao nível dos nembos do piso térreo. Conforme se referiu na secção 2.3.2, 

a interrupção destes elementos na base é possivelmente a alteração mais grave em edifícios 

Pombalinos, gerando soft-storeys artificiais. Na Figura 4.4 esquematizam-se os diferentes cenários 

possíveis na classificação de um nembo. Na secção 4.3 serão abordados em pormenor os diferentes 

tipos de descontinuidades observados. 

 

Figura 4.4 - Classificação dos nembos ao nível do piso térreo 

Descontinuidade em 
altura

Sim

Caso a) Supressão do nembo e introdução de 
viga metálica

Caso b) Substituição do nembo por um pilar 
alinhado

Caso c) Substituição do nembo por um pilar 
desalinhado

Caso d) Substituição do nembo por 2 pilares 
metálicos

Caso e) Corte parcial / estreitamento do nembo

Não
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4.3 Representação e Interpretação dos Dados Obtidos 

Após a recolha de informação relativa às características geométricas e estruturais dos edifícios, os 

dados foram armazenados e posteriormente representados através de mapas temáticos. Estes mapas, 

para além de reproduzirem a informação compilada, são uma excelente ferramenta de apoio à decisão 

no âmbito de projectos à escala urbana. 

A Figura 4.5 representa um mapa temático com a distribuição de edifícios por diferentes tipologias 

construtivas. Importa referir que esta classificação tipológica é feita a partir de registos dos arquivos da 

CML e de observações directas exteriores, dada a impossibilidade de aceder ao interior dos edifícios. 

Da análise da Figura 4.5 constata-se que o parque habitacional da Baixa Pombalina é unicamente 

composto por edifícios Pombalinos e edifícios de betão armado. A classificação de “edifício Pombalino” 

contempla as suas alterações estruturais (caso existam), mas se estas alterações remeterem para a 

utilização de vários elementos em betão armado, o edifício é considerado como “edifício de betão 

armado”. As igrejas são consideradas edifícios especiais e não são relevantes para o presente trabalho.  

 

Figura 4.5 - Classificação tipológica dos edifícios em estudo 

 Como se observa, dos 36 quarteirões que após o terramoto eram integralmente compostos por 

edifícios Pombalinos, actualmente apenas 9 partilham essa característica. Dos 298 edifícios 

observados, 233 classificam-se como Pombalinos (78,19%) e os restantes 65 edifícios (21,81%) são 

de betão armado.  

Legenda

Baixa Pombalina

Não Avaliado

Tipologia Estrutural

Betão Armado

Pombalino

Igreja
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Na última década tem sido frequente a demolição do miolo dos edifícios e construção de nova estrutura 

em betão armado, tal como se abordou em 2.3.4, com consequências ao nível da percentagem de 

edifícios Pombalinos existentes e implicando a perda de um património histórico e cultural de 

inestimável valor. Nesse sentido, as visitas de campo decorreram entre Fevereiro e Maio de 2017 e 

nesse período foi possível verificar a existência de intervenções de demolição no interior e construção 

de novas estruturas em betão armado em 11 edifícios e ainda estudos arqueológicos num quarteirão 

inteiro para posterior intervenção semelhante às referidas atrás.  

De acordo com o plano de reconstrução da Baixa Pombalina, os quarteirões Pombalinos seriam 

compostos por edifícios com 4 pisos e mansardas. Mas tal como foi abordado em 2.3.1, isto não se 

verifica actualmente, como se observa na Figura 4.6. A variabilidade cromática presente na figura, 

permite rapidamente aferir que não existe continuidade na banda, no que diz respeito ao número de 

pisos.  

 

Figura 4.6 - Número de pisos dos edifícios em estudo 

Na Tabela 4.1 distinguem-se os edifícios Pombalinos quanto ao número de pisos. Analisando os 

resultados, constata-se que actualmente apenas existem 13,3% Pombalinos com o número de pisos 

suposto face à idealização original. Pode-se afirmar que o mais recorrente é os Pombalinos terem 5 

pisos (63,95%) e existem ainda vários com 6 pisos (21,89%). Estes dois últimos casos acarretam as 

consequências que foram expostas em 2.3.1.  

Legenda

Baixa Pombalina

Não Avaliado

Nº Pisos

3

4
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6
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Tabela 4.1 - Nº de pisos dos edifícios Pombalinos 

 Total % 

3 Pisos 1 0,43 

4 Pisos (Original) 31 13,30 

5 Pisos 149 63,95 

6 Pisos 51 21,89 

7 Pisos 1 0,43 

 

Se examinarmos em conjunto os dados representados nas Figura 4.5Figura 4.6, concluímos que a ideia 

Pombalina de quarteirões regulares e compostos por edifícios com características idênticas, não é uma 

realidade nos dias de hoje. Face às diversas alterações à estrutura, o comportamento em banda torna-

se difícil de prever e é muito variável de quarteirão em quarteirão.  

No seguimento do estudo de caracterização das alterações estruturais da fachada na base, foram 

contabilizados o número de nembos no rés-do-chão e o número de descontinuidades que estes 

elementos apresentavam. Relacionando estes dois atributos, calculou-se a percentagem de 

descontinuidades nos nembos do piso térreo, conforme se retrata na Figura 4.7. Importa referir que 

este estudo apenas se justifica para edifícios de alvenaria, não tendo sido avaliadas as estruturas de 

betão armado. Repare-se que em ruas dedicadas principalmente ao comércio, como a Rua Augusta, a 

Rua da Áurea e a Rua da Prata a percentagem de descontinuidades é muito alta, numa relação directa 

com a necessidade de ampliação de montras de estabelecimentos comerciais.  

Na Tabela 4.2 resumem-se os resultados apresentados no mapa temático da zona de estudo. Note-se 

que cerca de metade dos edifícios Pombalinos apresenta descontinuidades, chamando a atenção para 

15% (33 edifícios), que apresentam descontinuidades em mais de 50% dos nembos existentes. Estes 

casos, se não foram criteriosamente pensados e avaliados, constituem uma grave ameaça à segurança 

das construções.  

Tabela 4.2 - Edifícios Pombalinos com descontinuidades nos nembos 

% descontinuidades 
Total 

Edifícios 
% 

0 115 49,4 

0 a 25 43 18,5 

25 a 50 42 18,0 

50 a 75 21 9,0 

75 a 100 12 5,2 
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Figura 4.7 - Representação gráfica da percentagem de nembos descontínuos 

Conforme se esquematizou na Figura 4.4, perante a existência de uma descontinuidade num nembo, 

esta pode ser classificada num dos seguintes casos: 

Caso a) Supressão do nembo e introdução de uma viga metálica 

Caso b) Substituição do nembo por um pilar alinhado 

Caso c) Substituição do nembo por um pilar desalinhado 

Caso d) Substituição do nembo por dois pilares metálicos 

Caso e) Corte parcial / estreitamento do nembo 

No que diz respeito ao caso a) (Figura 4.8a)), este é do ponto de vista estrutural o mais gravoso, pois 

a introdução da viga metálica tem por objectivo a redistribuição da carga para os nembos adjacentes, 

sobrecarregando esses elementos. Existe uma perda de rigidez na base e a viga metálica não se pode 

considerar como um reforço para cargas horizontais. Os casos b) e c) acontecem quando o nembo é 

substituído por um elemento vertical, geralmente em betão armado ou metálico, havendo uma variação 

de rigidez neste nível. No caso c), pelo facto do nembo se encontrar desalinhado com os restantes 

superiores, criam-se excentricidades, como se observa na Figura 4.8c). No caso b), apesar de se 

encontrar alinhado com os restantes nembos segundo a direcção da fachada, na direcção ortogonal 

costuma estar ligeiramente afastado de modo a proporcionar uma montra mais ampla (Figura 4.8b)). 

Assim sendo, também surgem excentricidades em função desta alteração. A Figura 4.8d) está 

associada à criação de aberturas para introdução de portas, no qual o nembo é suprimido e substituído 

por dois pilares metálicos. O último caso, representado na Figura 4.8e), é resultado de pequenas 

Legenda

Edif. Pombalinos

% Descontinuidades

0%

0 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

75 - 100 %

Não Avaliado
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ampliações de montras de estabelecimentos comerciais e a consequência directa é a diminuição da 

secção do nembo a este nível. 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.8 - Tipos de descontinuidades existentes nos nembos da Baixa Pombalina 

Nas visitas de campo foram contabilizados o número de ocorrências de cada um destes casos e a 

Figura 4.9 traduz percentualmente os resultados obtidos. As principais descontinuidades observadas 

são o caso a) Supressão do nembo e introdução de uma viga metálica e o caso b) Substituição do 

nembo por um pilar alinhado, correspondendo a 32% e 31% dos casos, respectivamente. O caso e) 

Corte parcial / estreitamento do nembo também é muito comum e equivale a 24% das ocorrências.  

 

Figura 4.9 - Distribuição percentual do tipo de descontinuidades observadas 

b) a) 

 c) d) e) 
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O facto de o caso a) ser o mais recorrente na Baixa Pombalina não é um bom presságio no que diz 

respeito à vulnerabilidade das construções, pois esta alteração estrutural cria soft-storeys artificiais e 

geralmente este tipo de estruturas não tem uma resposta aceitável perante a ocorrência de um sismo. 

No mapa temático da Figura 4.10 é possível identificar os edifícios em que esta alteração estrutural 

acontece. Mais uma vez as construções em betão armado não foram avaliadas, pois este estudo só se 

justifica para edifícios Pombalinos. 

 

Figura 4.10 - Distribuição do caso a) pela zona estudada 

Estando em concordância com a Figura 4.7, repare-se que é nos edifícios das principais ruas dedicadas 

ao comércio que sistematicamente se recorre a este tipo de intervenção. Na Tabela 4.3 resumem-se 

os resultados expostos no mapa temático. Note-se que a supressão de nembos no piso térreo afecta 

30,47% dos edifícios Pombalinos, correspondendo a um total de 71 edifícios. Relacionando estes 

resultados com os obtidos relativamente ao aumento do número de pisos (Figura 4.6), conclui-se que 

57 edifícios (24,46%) partilham estas duas alterações estruturais. Estes casos, por se anteverem 

perigosos, devem ser alvo de estudos pormenorizados de modo a caracterizar de forma precisa a 

vulnerabilidade destas construções. 

 

 

 

Legenda
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Não Avaliado
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Tabela 4.3 - Edifícios Pombalinos sujeitos ao caso a) 

Total de nembos 
suprimidos 

Nº Edifícios % 

> 3 2 0,86 

3 6 2,58 

2 21 9,01 

1 42 18,03 

0 162 69,53 

TOTAL 233 100,0 

 

Conforme se referiu em 2.3.5, a introdução de elevadores em edifícios Pombalinos é uma intervenção 

que pode ser benéfica ou prejudicial do ponto de vista estrutural, dependendo de várias condicionantes. 

Na Figura 4.11 indicam-se os edifícios Pombalinos onde foram introduzidos elevadores. Tendo em 

conta os dados recolhidos, de uma totalidade de 233 Pombalinos, em 61 casos (26,18%) foi introduzido 

um elevador. Por não ter sido possível o acesso ao interior de grande parte dos edifícios, não foi 

possível recolher características importantes que possibilitassem uma interpretação do efeito desta 

alteração estrutural. 

 

Figura 4.11 - Introdução de elevador nos edifícios Pombalinos 

   

 

Legenda

Baixa Pombalina
Não Avaliado

Elevador

Sim

Não
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5 Avaliação da Vulnerabilidade Sísmica da Baixa Pombalina 

5.1 Introdução 

Neste capítulo procede-se à avaliação da vulnerabilidade sísmica da Baixa Pombalina, tendo por base 

a informação recolhida e armazenada em ambiente SIG, como foi abordado no Capítulo 4. Dada a 

escala deste estudo, foram utilizados dois métodos de avaliação de primeiro nível aplicáveis ao território 

nacional: (i) Metodologia do Índice de Vulnerabilidade; (ii) Método 𝜉𝑚
3 .  

Estes métodos simplificados foram alvo de uma breve descrição na secção 2.4.1, pelo que neste 

capítulo se apresentará detalhadamente o procedimento de aplicação de cada um deles. Uma vez que 

ambos permitem estimar danos nos edifícios, será mapeada a vulnerabilidade dos edifícios da Baixa 

Pombalina e comparados os resultados para os dois métodos em análise.  

Posteriormente, a partir da avaliação de desempenho sísmico do edifício Pombalino estudado 

(apresentado no Capitulo 3), serão estimados os danos do mesmo e comparados os resultados do 

modelo analítico com os obtidos por métodos simplificados. 

Por último, importa referir que as comparações feitas neste capítulo, para os três métodos em análise, 

são realizadas para a mesma intensidade sísmica.  

5.2 Metodologia do Índice de Vulnerabilidade 

Nesta secção apresenta-se o procedimento efetuado e os resultados obtidos na avaliação da 

vulnerabilidade sísmica da Baixa Pombalina recorrendo à metodologia do Índice de Vulnerabilidade 

proposta por Vicente et al. (2005), que foi abordada na secção 2.4.1.3. Esta metodologia foi seguida 

por Falcão et al. (2017) para o mesmo local, mas face à informação recolhida no âmbito desta 

dissertação, justifica-se uma nova avaliação. 

Refere-se que, quando aplicada por Vicente et al. (2005) à Baixa de Coimbra, esta metodologia 

beneficiou de uma inspecção exaustiva ao interior dos edifícios por se tratar de um projecto de âmbito 

municipal. No entanto, no contexto desta dissertação, o mesmo não foi possível e algumas hipóteses 

tiveram de ser assumidas, constituindo uma limitação desta avaliação. 

A metodologia baseia-se no cálculo de um índice de vulnerabilidade 𝐼𝑉
∗  para cada edifício, através da 

média ponderada de 14 parâmetros que influenciam o desempenho sísmico da estrutura. Cada 

parâmetro pode ser classificado em 4 classes de vulnerabilidade (A, B, C e D) e associado um peso, 

variando entre 0,5 e 1,5, consoante a sua menor ou maior importância, respectivamente. O índice de 

vulnerabilidade 𝐼𝑉
∗  pode variar entre 0 e 650, podendo depois ser normalizado (𝐼𝑉𝑓), assumindo um valor 

entre 0 e 100. Este procedimento encontra-se resumido na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - Parâmetros e pesos associados ao cálculo do índice de vulnerabilidade (Vicente et al., 2010a) 

Na Figura 5.2 encontra-se um histograma de distribuição e a respectiva função normal ajustada, para 

os resultados da avaliação efectuada. O índice de vulnerabilidade varia entre 20 e 60, resultando num 

valor médio, 𝐼𝑉,𝑚é𝑑𝑖𝑜  de 40,61, valor moderadamente elevado, refletindo a vulnerabilidade associada a 

este tipo de edifícios face às alterações estruturais sofridas. O desvio padrão calculado é muito baixo 

(𝜎𝐼𝑉 = 6,38), refletindo a homogeneidade desta tipologia construtiva.  

 

Figura 5.2 - Histograma e curva gaussiana normal ajustada para os resultados obtidos 

A variação do índice de vulnerabilidade (normalizado) para a área em estudo encontra-se representada 

na Figura 5.3. Dos 233 edifícios avaliados, 56 (24,03%) apresentam um índice superior a 45, devendo 

ser sujeitos a uma avaliação sísmica mais detalhada (Vicente et al., 2011). Dos resultados obtidos, 

constata-se que os edifícios de gaveto e de extremo de banda apresentam níveis de vulnerabilidade 
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elevados devido à sua localização no quarteirão, devendo receber especial atenção relativamente a 

eventuais prioridades de intervenção e reforço estrutural (Vicente et al. 2010). 

  

Figura 5.3 - Índice de vulnerabilidade calculado para os edifícios da Baixa Pombalina 

Após o cálculo do índice de vulnerabilidade, é possível estimar o grau de danos médios, µd, para cada 

edifício, através da seguinte expressão (já apresentada na secção 2.4.1.2): 

 µ𝑑 = 2,5 × [1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝐼𝐸𝑀𝑆−98 + 6,25 × 𝑉 − 13,1

𝑄
)] (5.1) 

O coeficiente Q, que tem em conta a ductilidade da estrutura, pode variar entre 1,5 e 3,0 para edifícios 

de alvenaria, tendo-se assumido um valor igual a 2,3, tal como o método macrosísmico propõe para 

edifícios com ductilidade moderada (Giovinazzi, 2005). 

Por ser a mais condicionante para estes edifícios (como se verificou em 3.5.1), só foi considerada a 

acção sísmica do tipo 1 (agR =0,15 g). Por se tratarem de estruturas de classe de importância II, deve 

ser verificado o estado limite de danos severos (SD) e o valor da aceleração máxima de referência 

deve ser multiplicado por um coeficiente redutor igual a 0,75 (CEN, n.d.). Por último, é assumido um 

solo do tipo C em toda a zona em estudo, pelo que o coeficiente de solo, S, é igual a 1,6. Deste modo, 

a intensidade sísmica considerada é igual a (Equação 5.2): 

Legenda

Índice de Vulnerabilidade

Não Avaliado

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60
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 𝐼 [𝑃𝐺𝐴] = 𝑎𝑔𝑅 × 𝑆 × 0,75 = 0,18 𝑔 (5.2) 

No entanto, como a expressão 5.1 utiliza a intensidade sísmica expressa na escala macrosísmica 

(EMS-98), é utilizada a relação proposta por Barbat et al. (2008), definida na Equação (5.3), que permite 

relacionar as duas escalas de intensidade sísmica: 

 𝐼𝐸𝑀𝑆−98 = 5 +
ln(𝑃𝐺𝐴) − ln (0,03)

ln (1,8)
 (5.3) 

A relação entre o índice de vulnerabilidade (𝐼𝑉𝑓) e a vulnerabilidade macrosísmica (V) é definida de 

acordo com a correlação proposta por Falcão et al. (2017), definida na Equação (5.4): 

 𝑉 = 0,0068 × 𝐼𝑉𝑓 + 0,521 (5.4) 

Na Figura 5.4 encontra-se representada a distribuição dos danos (por classes) nos edifícios da Baixa 

Pombalina. Dos resultados obtidos, 54,1% dos edifícios apresenta danos moderados (µd entre 2 e 3), 

44,2% apresenta danos severos (µd entre 3 e 4) e 1,7% dos edifícios atinge o colapso (µd >4). De 

acordo com Vicente et al. (2010b), os edifícios com µd ≥ 3 devem ser alvo de uma reavaliação mais 

detalhada, correspondendo neste caso a 45,9% dos edifícios, um número bastante elevado (Figura 

5.5). 

 

Figura 5.4 - Grau de danos médio para os edifícios da Baixa Pombalina 

Legenda

Grau de Danos Médio

Não Avaliado
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Figura 5.5 - Distribuição percentual do grau de danos médios (µd) 

5.3 Método 𝝃𝒎
𝟑  

O método 𝜉𝑚
3  (Mota de Sá, 2016), já abordado na secção 2.4.1.4, tem como principal vantagem a 

possibilidade de definir uma curva de capacidade para cada edifício através de correlações empíricas, 

sem a necessidade de uma avaliação muito detalhada aos edifícios.  

As curvas de capacidade dos edifícios são definidas através do período de cedência (𝑇𝑦), do drift (𝜃𝑦) 

e da ductilidade (µ), e são propostas as seguintes expressões para a tipologia Pombalina (Equações 

5.5, 5.6 e 5.7): 

 𝑇𝑦 = 0,13 ∙ 𝑛0,6 (5.5) 

 𝜃𝑦 = 0,0007 (5.6) 

 µ = 105,2 ∙ (𝑇𝑦
−0,01 − 1) (5.7) 

De modo a ter em conta as alterações estruturais sofridas pelos edifícios, são introduzidos 

modificadores de desempenho (∆), que se aplicam por multiplicação a 𝑆𝑎𝑦. No anexo B encontram-se 

os valores propostos por Mota de Sá (2016). 

Tal como no modelo analítico apresentado no Capítulo 3, a acção sísmica é representada 

indirectamente através de um espectro de resposta. Após a redução de 𝑆𝑎𝑦  por aplicação dos 

modificadores de desempenho, recorrendo ao método N2 (descrito na secção 3.4.1) é possível definir 

o deslocamento objectivo, 𝑆𝑑, para cada edifício em análise. Relacionando o deslocamento objectivo 

com os deslocamentos espectrais limite definidos pelo Risk-UE (Milutinovic e Trendafiloski, 2003), 

apresentados na Tabela 5.1, é possível estimar o grau de danos nos edifícios. 

54,1%
44,2%

1,7%

2 - 3 3 - 4 > 4
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Tabela 5.1 - Classificação de danos em função de limites de deslocamentos espectrais 

Grau de Danos Deslocamentos Espectrais Limite 

Sem danos 𝑺𝒅 < 0,7 ∙ 𝑆𝑑𝑦 

Danos Ligeiros 0,7 ∙ 𝑆𝑑𝑦 ≤ 𝑺𝒅 < 𝑆𝑑𝑦 

Danos Moderados 𝑆𝑑𝑦 ≤ 𝑺𝒅 < 𝑆𝑑𝑦 + (𝑆𝑑𝑢 − 𝑆𝑑𝑦) × 0,25 

Danos Extensos 𝑆𝑑𝑦 + (𝑆𝑑𝑢 − 𝑆𝑑𝑦) × 0,25 ≤ 𝑺𝒅 < 𝑆𝑑𝑢 

Danos Totais 𝑆𝑑𝑢 ≤ 𝑺𝒅 

 

Na Figura 5.6 apresenta-se a distribuição de danos nos edifícios da Baixa Pombalina para a intensidade 

sísmica em análise. Dos edifícios avaliados, 82,8% apresenta danos totais, 13,4% danos extensos, 

3,4% danos moderados e 0,4% danos ligeiros (Figura 5.7). 

 

Figura 5.6 - Distribuição de danos para os edifícios da Baixa Pombalina 

Legenda
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Figura 5.7 - Distribuição percentual dos danos nos edifícios 

 

5.4 Comparação de Resultados -  Metodologia do Índice de Vulnerabilidade 

e Método 𝝃𝒎
𝟑  

Tendo em conta os danos estimados através dos dois métodos simplificados de avaliação da 

vulnerabilidade sísmica, nesta fase serão comparados e comentados os resultados obtidos. Uma vez 

que os dois métodos utilizam procedimentos alternativos para estimar os danos sofridos pelos edifícios, 

é proposta a escala de equivalência presente na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Equivalência entre as escalas de danos dos dois métodos utilizados 

Cor 

associada 

Grau de Danos – 

Método 𝜉𝑚
3  

Grau de Danos Médio, 

µd – Metodologia do 

Índice de 

Vulnerabilidade 

% Edifícios 

Método 

𝜉𝑚
3  

Método do Índ. 

Vulnerabilidade 

 Sem danos 0 ≤ 𝜇𝑑 < 1 0,0 0,0 

 Danos Ligeiros 1 ≤ 𝜇𝑑 < 2 0,4 0,0 

 Danos Moderados 2 ≤ 𝜇𝑑 < 3 3,4 54,1 

 Danos Extensos 3 ≤ 𝜇𝑑 < 4 13,4 44,2 

 Danos Totais 𝜇𝑑 ≥ 4 82,8 1,7 

 

Comparando a distribuição de danos estimada pelos dois métodos (Figuras 5.4 e 5.6), percebe-se que 

o método 𝜉𝑚
3  é mais penalizador uma vez que 82,8% dos edifícios colapsa. Relativamente à 

metodologia do Índice de Vulnerabilidade, grande parte dos edifícios sofre danos moderados e 

extensos. De facto, uma característica destes métodos simplificados é o facto de para determinada 

tipologia construtiva, os resultados serem muito homogéneos, pelo que para cada método os edifícios 

tendem a situar-se em determinada classe de danos, como é o caso. 

82,8%

13,4%

3,4%

0,4%

Danos Totais

Danos Extensos

Danos Moderados

Danos Ligeiros
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Refere-se que a metodologia do Índice de Vulnerabilidade apresenta resultados mais adequados 

quando a sua aplicação resulta de uma inspecção detalhada ao interior dos edifícios, mas que em 

grande parte das situações não é possível. Deste modo, este método deve ser aplicado no âmbito de 

projectos em que esta condição seja exequível. 

No que diz respeito ao método 𝜉𝑚
3 , as correlações empíricas propostas são baseadas na análise das 

curvas de capacidade de 128 edifícios. No entanto, desses, apenas 87 casos dizem respeito ao 

edificado português e apenas 2 correspondem à tipologia Pombalina. Assim, percebe-se que esta 

amostra não é representativa e condiciona os resultados obtidos. Por outro lado, a utilização dos 

modificadores de desempenho (∆) afectam apenas a resistência do edifício (𝑆𝑎𝑦), enquanto que o valor 

da ductilidade se mantem inalterada. No entanto, conforme se verificou em 3.5.3, a interrupção de um 

nembo na fachada tem o efeito oposto, afectando principalmente a ductilidade da estrutura e não a 

resistência. Para além do mais, os modificadores de desempenho, aplicados por multiplicação 

conduzem muitas vezes a uma diminuição de 𝑆𝑎𝑦 em mais de 30%. Deste modo, os modificadores de 

desempenho são uma limitação do método 𝜉𝑚
3  e justificam os resultados bastante penalizadores 

obtidos.  

Um inconveniente destes métodos simplificados é o facto do mesmo edifício avaliado por diferentes 

pessoas poder originar resultados diferentes. Como exemplo, refere-se a metodologia do Índice de 

Vulnerabilidade, no qual os parâmetros são classificados em A, B, C ou D, classificação essa que pode 

divergir de pessoa para pessoa. Contudo, refere-se que estes métodos simplificados devem ser 

utilizados como tal, ou seja, como modelos de primeira análise e em larga escala, permitindo definir 

prioridades de uma avaliação mais rigorosa e de uma eventual intervenção. De facto, numa segunda 

fase os edifícios mais vulneráveis devem ser alvo de uma avaliação mais rigorosa.  

5.5 Comparação de Resultados -  Modelo Analítico e Métodos Simplificados 

Uma vez que no Capítulo 3 foi avaliado o desempenho sísmico de um edifício localizado na Baixa 

Pombalina, nesta fase pretendem-se estimar os danos no mesmo e comparar com os resultados 

obtidos pelos dois métodos simplificados utilizados anteriormente.  

Tendo em conta que através do modelo analítico se obteve uma curva de capacidade resistente do 

edifício, o procedimento para calcular os danos é semelhante ao aplicado com o método 𝜉𝑚
3  (na secção 

5.3). No que diz respeito às alterações estruturais registadas, o edifício em análise está sujeito apenas 

ao aumento de um piso (é composto 5 pisos), pelo que serão utilizados as curvas de capacidade e os 

deslocamentos objectivo obtidos (para a direcção X e Y) na secção 3.5.2. Na Tabela 5.3 encontram-se 

os parâmetros que definem essa curva de capacidade e o deslocamento objectivo. 
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Tabela 5.3 – Curvas bilineares e deslocamentos objectivo definidos analiticamente para o edifício em análise 

 Direcção X Direcção Y 

𝑺𝒅𝒚 [𝒎] 0,020 0,013 

𝑺𝒅𝒖 [𝒎] 0,061 0,031 

𝑺𝒂𝒚 [𝒎 𝒔𝟐⁄ ] 1,98 1,36 

𝑺𝒅 [𝒎] 0,043 0,041 

Os danos estimados para o edifício em estudo encontram-se resumidos na Tabela 5.4. Para a direcção 

X o edifício apresenta danos extensos, ao passo que para a direcção Y o edifício colapsa. Assim sendo, 

a direcção Y é a condicionante, estando de acordo com os resultados do critério 𝑑𝑢
∗ 𝑑𝑡

∗⁄   apresentados 

na secção 3.5.2. 

Tabela 5.4 – Danos estimados para o edifício em estudo 

Direcção  Intervalo Correspondente Grau de Danos 

X 𝑆𝑑𝑦 + (𝑆𝑑𝑢 − 𝑆𝑑𝑦) × 0,25 ≤ 𝑺𝒅 < 𝑆𝑑𝑢 Danos Extensos 

Y 𝑆𝑑𝑢 ≤ 𝑺𝒅 Danos Totais 

Comparando os danos estimados no edifício, através dos 3 métodos de avaliação utilizados, o método 

do Índice de Vulnerabilidade é o que traduz uma menor vulnerabilidade do edifício. Em oposição, o 

método analítico (condicionado pelo comportamento frágil do edifício segundo a direcção Y) e o método 

𝜉𝑚
3 , anteveem o colapso do mesmo para a intensidade sísmica em análise. Na Tabela 5.5 resumem-se 

os resultados obtidos. 

Tabela 5.5 – Comparação dos danos estimados através de diferentes métodos de analise 

Método de Análise Grau de Danos 

Método Analítico Danos Totais 

Método do Índice de Vulnerabilidade Danos Moderados 

Método 𝜉𝑚
3  Danos Totais 
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6 Considerações Finais 

6.1 Conclusões 

Por serem historicamente relevantes, os edifícios Pombalinos devem ser conservados e as alterações 

estruturais corrigidas, respeitando a sua ideia original.  

A vulnerabilidade sísmica da Baixa Pombalina foi o foco desta dissertação, encontrando-se esta dividida 

em duas fases. Numa primeira fase, foi estudado o desempenho sísmico de um edifício representativo 

das principais características da tipologia Pombalina, recorrendo ao programa 3MURI/TREMURI para 

realizar análises estáticas não lineares. De modo a contabilizar o efeito de quarteirão, o edifício em 

análise foi inserido em banda e foi ainda estudado o efeito das alterações estruturais no desempenho 

sísmico do mesmo. 

Numa segunda fase, foi mapeada a vulnerabilidade sísmica da zona em estudo através da utilização 

de dois métodos simplificados que permitem uma avaliação em grande escala. A aplicação destes 

métodos vem no seguimento da actualização de uma base de dados em SIG, que inclui as principais 

características geométricas e estruturais que influenciam a resposta sísmica dos edifícios. 

6.1.1 Desempenho Sísmico de um Edifício Pombalino 

A utilização de um software que possibilitasse a realização de análises estáticas não lineares permitiu 

a representação da resposta não linear das alvenarias, sem necessidade de uma carga computacional 

elevada. No entanto, o programa utilizado não permite considerar o comportamento para fora do plano, 

que é um dos mecanismos de rotura dos edifícios de alvenaria. Deste modo, os resultados 

apresentados poderão ser contra a segurança, no caso de o edifício apresentar más ligações entre os 

elementos. 

Na modelação do edifício, um dos aspectos cruciais foi a definição dos pavimentos de madeira por 

estes serem flexíveis no plano do piso. Por este facto, surgem muitos problemas numéricos no modelo, 

pelo que foi feita uma análise de sensibilidade de modo a perceber a influência deste parâmetro nos 

resultados obtidos.  

Em primeiro lugar, foi analisado o edifício sem quaisquer alterações estruturais e foram comparadas as 

curvas pushover obtidas pelo edifício num modelo isolado e num modelo inserido em quarteirão. Nesta 

análise, constata-se que para a direcção das fachadas (direcção X) predomina o comportamento à 

flexão e para a direcção Y (direcção das empenas) o comportamento ao corte. O edifício ao estar 

inserido em banda, beneficia de um aumento significativo da capacidade resistente e uma melhor 

redistribuição dos esforços na direcção X. 
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A primeira alteração estrutural modelada foi o aumento de um piso e a consequência directa desta 

intervenção é o aumento de massa da estrutura, conduzindo a uma diminuição da capacidade 

resistente em ambas as direcções. De seguida, foi modelado o edifício sujeito à interrupção de um 

nembo no piso térreo da fachada, destacando-se a significativa diminuição em termos de ductilidade 

para a direcção X. Por último, foram eliminadas paredes de frontal de vários pisos, resultando numa 

diminuição da resistência segundo X. 

A avaliação do desempenho sísmico fez-se recorrendo ao método N2, e o edifício, para todas as 

hipóteses de modelação consideradas não cumpre os critérios de segurança regulamentares, sendo a 

direcção Y condicionante. Verificou-se também que o sismo do tipo 1 é sempre o mais condicionante 

para esta estrutura. Resumindo os resultados da avaliação de desempenho, a interrupção de um 

nembo corresponde à situação mais vulnerável, seguido do aumento de um piso. Ao contrário do que 

seria expectável, a situação de remoção de paredes de frontal resulta numa maior ductilidade em 

comparação com o edifício original. Como já foi referido, esta situação é irrealista e é devida a uma 

limitação do programa na modelação de vigas metálicas.  

6.1.2 Avaliação da Vulnerabilidade Sísmica da Baixa Pombalina 

Através de visitas regulares efectuadas à Baixa Pombalina, foi actualizada uma base de dados em SIG 

com características geométricas e estruturais dos edifícios Pombalinos. Paralelamente, durante as 

visitas ao local foi feito um estudo exaustivo ao tipo de descontinuidades existentes nos nembos do 

piso térreo. O uso das ferramentas SIG revelou-se crucial no armazenamento e gestão de informação, 

bem como na visualização e análise de resultados, sendo uma ferramenta muito útil no apoio à 

definição de estratégias de mitigação e redução do risco sísmico. 

Nesta dissertação foram mapeados alguns atributos dos edifícios da Baixa Pombalina, através de 

representações tridimensionais com recurso ao software CityEngine, dos quais a tipologia estrutural, o 

número de pisos, a percentagem de nembos com descontinuidades, o número de nembos suprimidos 

e a existência de elevador. Os mapas temáticos apresentados permitem concluir que o edificado da 

Baixa Pombalina actual é bastante heterogéneo, em oposição à sua concepção inicial.  

Posteriormente, foi feita uma avaliação da vulnerabilidade sísmica do local em estudo com recurso ao 

método do Índice de Vulnerabilidade e ao método 𝜉𝑚
3 . Ambos permitem estimar os danos para 

determinada intensidade sísmica e os resultados obtidos comprovam que face às alterações estruturais 

sofridas no passado, estes edifícios encontram-se extremamente vulneráveis actualmente. Refere-se 

que o método 𝜉𝑚
3  conduz a um cenário mais penalizador. 

No entanto, estes métodos simplificados devem constituir apenas uma primeira abordagem na 

avaliação da vulnerabilidade, permitindo apenas definir prioridades. Seguidamente, os edifícios mais 

vulneráveis devem ser alvo de avaliações mais detalhadas. 
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Por último, o edifício Pombalino avaliado é alvo de uma comparação dos danos sofridos, estimados por 

métodos analíticos e pelos dois métodos simplificados.  

6.2 Desenvolvimentos Futuros 

O trabalho realizado poderá servir de base para futuros desenvolvimentos, pelo que se apresentam 

propostas relativas a: (i) Modelos analíticos; (ii) Métodos de avaliação da vulnerabilidade à escala 

urbana. 

Relativamente aos modelos analíticos propõe-se:  

- Considerar o comportamento para fora do plano na avaliação do comportamento de edifícios de 

alvenaria. 

- Avaliação do desempenho sísmico de um edifício Pombalino sujeito a alterações estruturais e extremo 

de banda/gaveto, por se tratar da posição mais condicionante em quarteirão. 

- Análise detalhada de possíveis propostas de soluções de reforço, testá-las e avaliar a sua viabilidade. 

No que diz respeito aos métodos de avaliação da vulnerabilidade à escala urbana, sugere-se:  

- Calibração dos valores propostos para os modificadores de desempenho em metodologias 

simplificadas de avaliação da vulnerabilidade. 

- Avaliação mais detalhada dos edifícios mais vulneráveis segundo os resultados obtidos no âmbito 

desta dissertação.  

- Acesso ao interior dos edifícios com o intuito de permitir uma inspecção mais detalhada. 

- Utilização de outros métodos de avaliação da vulnerabilidade sísmica existentes e já aplicados ao 

edificado português.  
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ANEXO A 
Distribuições de forças aplicadas à estrutura 
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A1) Distribuições de forças laterais aplicadas à estrutura inserida num modelo isolado 
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A2) Distribuições de forças laterais aplicadas à estrutura inserida num modelo em quarteirão 
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ANEXO B 
Modificadores de desempenho (∆) 
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II Estado de Conservação   Edifícios de Alvenaria 

Deterioração de Elementos Estruturais (recolhido de NRAU) {Grave} 0,850 

{Média} 0,950 

{Mto Grave} 0,800 

{Não relevante} 1,000 

Deterioração de Elementos da Cobertura (recolhido de NRAU) {Grave} 0,850 

{Média} 0,950 

{Mto Grave} 0,800 

{Não relevante} 1,000 

Deterioração de Tectos ou Pavimentos (recolhido de NRAU) {Grave} 0,900 

{Média} 0,950 

{Mto Grave} 0,850 

{Não relevante} 1,000 

Deterioração em Escadas (recolhido de NRAU) {Grave} 0,950 

{Média} 0,980 

{Mto Grave} 0,900 

{Não relevante} 1,000 

Deterioração em Elementos Salientes (recolhido de NRAU) {Grave} 0,970 

{Média} 0,980 

{Mto Grave} 0,950 

{Não relevante} 1,000 

III Interação com edificações adjacentes   

Valor do Modificador 

Δri 

Edifícios contíguos com alturas diferentes {≠ 1 lado} 0,940 

{≠ 2 lados} 0,900 

{Não tem} 1,000 

Edifícios contíguos com pisos desencontrados {Desniv. 1 lado}   

{Desniv. 2 lados}   

{Não tem}   
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Posição no quarteirão {Banda} 1,100 

{Extremo de Banda} 0,885 

{Gaveto} 0,850 

{Isolado} 1,000 

IV Condições de Implantação   

Valor do Modificador 

Δri 

Solos inclinados {Não} 1,000 

    {Sim} 0,907 

Proximidade de penhascos ou falésias {Não} 1,000 

    {Sim} 0,857 

V Irregularidades em Planta   

Valor do Modificador 

Δri 

Violação de um dos critérios EC8 (C, E, H, I, L,T, U, V, W, X, Y, ...) {Não} 1,000 

    {Sim} 0,915 

Fraca Rigidez segundo uma direcão {Não} 1,000 

    {Sim} 0,900 

Apenas uma Caixa de Escadas ou um conjunto único de paredes próximas {Central}  

    {Excêntrica}  

    {Não}  

VI Irregularidades em Altura   

Valor do Modificador 

Δri 

Violação dos critérios EC8 (Escadas, Reentrâncias, Pêndulos invertidos, ...) {Não} 1,000 

    {Sim} 0,950 

Interrupção de + de 70% da área de Paredes Resistentes, numa ou 2 direcções, em pisos inferiores (pisos 
até 30% da altura total) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,610 

Interrupção de - de 70% área das Paredes Resistentes, em pisos inferiores 
(pisos até 30% da altura total) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,830 

Interrupção de Paredes Resistentes em pisos intermédios 
(pisos entre 30% e 80% da altura total) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,930 

Grandes aberturas, aberturas desalinhadas verticalmente ou próximas dos cunhais {Não} 1,000 
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{Sim} 0,825 

Interrupção de Pilares em pisos inferiores. 
(pisos até 30% da altura total) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,817 

Interrupção de Pilares em pisos intermédios. 
(pisos acima de 30% e abaixo de 80% da altura total) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,867 

Massas concentradas em pisos ou zonas elevadas {Não} 1,000 

{Sim} 0,883 

Piso(s) com altura significativamente maior  {Não} 1,000 

{Sim} 0,900 

Pisos Vazados ou Soft-Storey's: 
      Os paineis de alvenaria de enchimento são menos de  
      50% do que em pisos contíguos. 

{1º Terço (pisos inferioses) }   

{2º Terço (pisos intermédios)}   

{Não}   

Pilares curtos {Não}   

{Sim}   

Escadas apoiadas a meio dos pilares {Não}   

{Sim}   

Pilares inclinados {Não}   

{Sim}   

VII Outros Elementos   

Valor do Modificador 

Δri 

Acrescento de pisos (relativamente ao projecto original) {# Pisos Proj. (original)} 
0,860 

{# Pisos Existentes} 

Substituição Pav. Madeira por Lajes BA {Não} 1,000 

{Sim} 0,850 

Introdução de Sistemas de abastecimento de Águas ou de Águas residuais 
após a construção original. 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,953 

Introdução de Elevadores 
após a construção original. 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,928 

Alteração da Função original. {Não} 1,000 
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{Sim} 0,927 

Estrutura da cobertura sem Linha de Asna ou Tirante {Não} 1,000 

{Sim} 0,961 

Deficiente contraventamento de paredes por paredes perpendiculares. 
(Afastamento de 5m ou + de paredes perpendiculares) 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,951 

Lajes sem vigas. {Não} 1,000 

{Sim} 0,926 

Evidência de assentamentos diferenciais nas fundações. 
(Valor a reter da ficha NRAU, no caso de a classificação ser "Grave" ou "Mto Grave") 

{Não} 1,000 

{Sim} 0,875 

Outros factores {0,80;0,85;0,90;0,95;1,00;1,05;1,10;1,15;1,20] 
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