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Resumo 
 

O reduzido conhecimento sobre o comportamento das estruturas históricas foi o principal 

motivo para a realização deste trabalho. Sendo grande parte do Património Histórico 

Português construído com estruturas de alvenaria, todos os objectivos deste trabalho foram 

direccionados para o estudo deste tipo de material milenar. 

Com estes propósitos, neste trabalho realizaram-se duas tarefas distintas: primeiro, 

uma análise experimental, com o objectivo de caracterizar o comportamento mecânico de 

uma rocha, usada na construções de paredes de alvenaria com junta seca; e segundo, uma 

análise numérica de uma construção histórica, recorrendo ao método dos elementos finitos, 

considerando o comportamento não-linear dos materiais. 

Na análise experimental estudou-se um arenito catalão (Espanha), tendo-se realizado 

duas campanhas de ensaios: uma campanha para estudar o comportamento cíclico ao corte 

em alvenaria de junta seca; e uma campanha para estudar o comportamento do material 

submetido à tracção directa, também com carregamentos cíclicos. 

O principal objectivo das campanhas foi a sua possível contribuição para a calibração 

de modelos numéricos de implementação computacional. 

Na análise numérica, o objecto de estudo foi um quarteirão da Baixa Pombalina, em 

Lisboa. O seu estudo dividiu-se em várias fases: (a) na primeira fase, realizou-se um 

levantamento histórico, onde se pesquisou o tipo de construção pombalina; (b) na segunda 

fase, procedeu-se ao levantamento estrutural do quarteirão escolhido, seguindo-se de uma 

análise do seu actual estado de conservação; (c) na terceira fase, realizou-se um estudo 

preliminar do comportamento sísmico das estruturas pombalinas, recorrendo a uma análise 

de um edifício tipo com as tipologias das construções da época; e (d) na última fase, 

realizaram-se um conjunto de análises com o objectivo de caracterizar o comportamento 

sísmico do quarteirão. 

Deste modo, pretendeu-se ao longo deste trabalho, contribuir com uma mais valia 

para o conhecimento das estruturas históricas, com a finalidade de salvaguardar o 

Património construído. 

  



 



 
 

Abstract 
 

The limited knowledge about the behaviour of the historical structures was the main reason 

to the development of this work. Being large part of the Portuguese architectural heritage 

built with masonry structures, the main scope of this work was the study of this type of 

millenary material. 

This work was divided in two different tasks: first, an experimental analysis, with the 

aim of characterizing the mechanical behaviour of a stone, used in dry stone masonry 

constructions; and second, a numeric analysis of a historical construction, using the method 

of the finite elements and considering the non-linear behaviour of the materials.  

In the experimental analysis a Catalan (Spain) sandstone was studied, comprising 

place two series of tests: a first one to study the cyclic shear behaviour of dry joint 

interfaces; and a second one to study the behaviour of stone under direct tension, also with 

cyclic loading.  

The main goal of the tests was to contribute to the calibration of computational 

numeric models.  

In the numeric analysis the example studied was a block of “pombaline” downtown 

buildings, in Lisbon. The study was divided in several phases: (a) in the first phase, a 

historical study took place, where the type of pombaline construction was investigated; 

(b) in the second phase, an analysis of the actual preservation state of the chosen block was 

performed; (c) in the third phase, a preliminary study of the seismic behaviour of the 

pombaline structures was carried out, with the analysis of a building type with the 

typologies of the constructions of the time; and (d) in the last phase, a group of analyses 

was done with the purpose of characterizing the seismic behaviour of the block.  

Along this work, it was intended to contribute for a better knowledge of the 

behaviour of historical constructions, with the purpose of safeguarding the Portuguese 

architecture heritage. 
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Capítulo 1  

1.1 Contexto Histórico 

As construções em alvenaria foram e continuam a ser um tipo de estruturas de extrema 
importância para o desenvolvimento da Espécie Humana. Desde os primórdios tempos em 
que o Homem primitivo construía os seus abrigos com o simples amontoar de pedras (ver 
Figura 1.1a), até aos tempos actuais, em que a alvenaria é construída com blocos 
geometricamente moldados, o Homem sempre utilizou este tipo de material.  

Para se abrigar das intempéries da Natureza, para se proteger das guerras e batalhas 
ou para realizar cultos sagrados, os edifícios construídos em alvenaria foram durante 
milénios os preferidos. 

De entre muitas razões, o elevado uso da alvenaria está associado à sua durabilidade, 
solidez e baixo custo de manutenção. Todavia, a razão mais forte para o seu uso é a sua 
simplicidade: a sobreposição de peças sólidas, dispostas umas em cima das outras, com ou 
sem coesão, introduzida pela presença ou não de argamassas, é um processo de construção 
fácil e de rápida aprendizagem, que gerou um conhecimento que atravessou séculos. 

Curiosamente, a origem da palavra alvenaria deriva do árabe e significava o trabalho 
feito pelo pedreiro (al-banná). Há indícios que 9000 a 8000 anos a.C., no Crescente Fértil,  
já se construíam casas em alvenaria de pedra, com junta seca, de planta circular com 3 a 
9 m de raio (ver Figura 1.1b). Também os Egípcios 2800 a 2000 a.C. construíram as suas 
pirâmides e diversos templos em alvenaria de pedra. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.1 – Construções em alvenaria: (a) construção primitiva de um abrigo; 
e (b) primeiras casas em alvenaria, Chipre (5650 a.C.) 

Mais tarde, os Romanos (0 a 1200 d.C.) usaram uma nova tecnologia na construção: 
o elemento em arco. Os romanos construíram inúmeras obras arte em alvenaria de pedra ou 
de tijolo, tais como templos, palácios, arcos de comemorativos, pontes e aquedutos, onde o 
uso da construção em arco predominou (ver Figura 1.2).  
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Figura 1.2 – Aqueduto romano, França (14 d.C) 

A tecnologia da indústria da construção evoluía à medida que se construíam mais e 
melhores edifícios, com o objectivo de os fazer perdurar mais anos. Também os utensílios 
e equipamentos usados nas construções evoluíram (ver Figura 1.3a), à semelhança do que 
acontece na actualidade. 

Porém, foi com a arquitectura gótica (1200 a 1600 d.C.) que o Homem teve a 
oportunidade de construir o que de mais belo se pôde erguer em alvenaria (ver 
Figura 1.3b). Nesta altura, verificou-se que os pedreiros aproveitavam praticamente todas 
as potencialidades do material e das suas possíveis formas, tendo em vista a 
sustentabilidade e beleza dos edifícios. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.3 – Construção medieval: (a) gravura da construção de um torre; e (b) secção de 
uma catedral gótica, França (1220-1288) 

Todavia, a construção de grande obras em alvenaria era bastante demorada, também 
em consequência das extremas dificuldades com o transporte de materiais para os locais de 
construção. Tudo isto tornavam as obras muito dispendiosas. 

Com o advento da revolução industrial (Séc. XIX), o Homem tentou procurar um 
novo material, capaz de responder às necessidades da época. Grandes obras de engenharia 
eram necessárias para o desenvolvimento das indústrias, tais como caminhos de ferro, 
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novas pontes para vencer grandes vãos, barragens, grandes navios, edifícios fabris, etc.. 
Foi nas estruturas articuladas construídas em aço (material há muito conhecido) que o 
Homem encontrou a solução para essa época. 

A partir do início do Séc. XX surgiram as estruturas construídas em betão simples e 
betão armado. A sua boa resistência, o seu baixo custo e a sua flexibilidade para criar uma 
diversidade de formas para os seus elementos estruturais, tornou-o no material mais usado 
no Séc. XX. Porém, este material não é completamente novo, pois já os romanos tinham 
usado um género de material bastante parecido, o qual denominavam de bitumen. 

Durante esta última época, em Portugal, as tecnologias associadas às alvenarias 
ficaram parcialmente adormecidas, muito esquecidas pelos construtores e pelas 
universidades que se entusiasmaram em estudar apenas os “novos” materiais. 

1.2 O Património Sobrevivente 

Muitos dos Edifícios construídos em alvenaria são hoje considerados Património de todos, 
com valor incalculável e insubstituível, embora a sua reabilitação/conservação em Portugal 
ainda seja um problema a resolver.  

De facto, já inúmeros esforços foram mobilizados, no sentido de criarem programas 
para darem resposta à necessidade de preservar o Património, mas ainda não existe um 
consenso que defina quais os caminhos a seguir para a questão da reabilitação/conservação 
das suas estruturas. Em prova disso, ainda não há nenhum código ou regulamento que 
explique e regule as técnicas e intervenções a realizar nas estruturas históricas. 

Por falta destes meios, em Portugal, na segunda metade do Séc. XX, muitas 
construções se perderam ou foram remodeladas com intervenções invasivas, 
desrespeitando e alterando profundamente a estrutura original. Outras, porém, após anos de 
abandono foram totalmente reconstruídas, sem respeitar a sua tipologia inicial, daí 
resultando construções que correspondem aos desejos do último homem que as trabalhou, 
mas que não respeitam o seu passado.  

Todavia, outras destruições aconteceram por causas naturais, com destaque para as 
resultantes da acção sísmica, sendo certo que hoje já se sabe que os efeitos nefastos, que os 
sismos provocam nas construções, podem ser fortemente atenuados, ou mesmo evitados. 

Em Lisboa, zona de grandes movimentações tectónicas, a periodicidade dos grandes 
sismos têm sido de dois em dois séculos, aproximadamente. Por via deles, centenas de 
edifícios com interesse histórico e cultural foram irremediavelmente destruídos, perdendo-
se milhares de bens preciosos como jóias, obras de arte, ricas bibliotecas, etc..  

O sismo mais devastador aconteceu no século XVIII (1 de Novembro de 1755) e até 
hoje pouco se tem feito para determinar os efeitos que uma acção sísmica provocaria nas 
estruturas mais antigas da Baixa Pombalina, que constituem um património vivo e 
incalculável para Portugal. 

Os diversos quarteirões que compõem a Baixa (ver Figura 1.4), resistiram durante 
dois séculos ao evoluir da Cidade de Lisboa. Todavia, também este património foi alvo de 
furtivas intervenções que alteraram a sua tipologia e que põem em risco a sua segurança, 
quer em termos de risco de incêndio, quer em termos de risco sísmico. 



1.4 Capítulo 1
 

 

 
Figura 1.4 – Vista aérea da Baixa Pombalina  

Tal como este património, outros casos encontram-se em situação idêntica, à espera 
de conservação e de reabilitação, correndo o risco de serem abandonados e perdidos 
irremediavelmente. 

1.3 O Conhecimento das Construções Históricas 

O escasso conhecimento das técnicas construtivas originais das construções é uma lacuna 
permanente na área de reforço e reabilitação de estruturas antigas. A sua complexidade 
geométrica, a heterogeneidade e variabilidade dos materiais utilizados nas construções, 
formam um conjunto de factores que oferecem grandes dificuldades, constituindo ao 
mesmo tempo, grandes desafios para o Homem contemporâneo. 

Este vazio de conhecimento também é devido à escassa informação das construções 
originais. Muitas das memórias de cálculo (ver Figura 1.5a) ou desenhos de pormenor de 
peças eram perdidos nos estaleiros das construções. 

 

 
(a) 

 
(c) 

Figura 1.5 – Métodos de cálculo: (a) métodos gráficos; e (b) métodos numéricos 
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Contudo, actualmente têm-se desenvolvido modelos e programas de cálculo 
numéricos, baseados na teoria dos Elementos Finitos, com a potencialidade para estudar 
este tipo de construções (ver Figura 1.5b).  

Mas, a par deste desenvolvimento computacional, diversos estudos experimentais são 
necessários e devem ser levados a cabo com a finalidade de melhor compreender o 
comportamento real dos materiais ou das estruturas, para depois serem usados na 
calibração dos modelos numéricos. O sucesso de uma análise numérica está inteiramente 
dependente da forma como se simula o comportamento dos materiais. 

1.4 Os Objectivos deste Trabalho 

Com este trabalho pretende-se contribuir para o vasto campo do estudo das construções 
históricas.  

Desde a caracterização do comportamento dos materiais ao estudo de um exemplo 
concreto do Património português, procurou-se, com este trabalho, dar resposta a algumas 
questões ainda pouco conhecidas. 

Deste modo, o trabalho divide-se em duas análises bastantes distintas: (a) uma 
primeira experimental, onde se pretendeu estudar o comportamento de uma rocha sujeita a 
acções cíclicas de corte e de tracção directa, tendo em vista a calibração de modelos 
numéricos; e (b) uma segunda numérica, onde o objectivo principal foi a caracterização do 
comportamento sísmico de um edifício construído em alvenaria.  

O material que foi possível estudar é um arenito oriundo da Catalunha, Espanha, 
muito utilizado nas construções históricas da região e o edifício escolhido para a análise 
numérica é o quarteirão do Martinho da Arcada, com frente para a Praça do Comércio, em 
Lisboa. 

Assim sendo, este trabalho foi organizado da seguinte forma: 
• No Capítulo 1 (o presente) apresenta-se uma breve introdução ao estudo 

do comportamentos da estruturas históricas de alvenaria, onde são 
também definidos os objectivos do trabalho;  

• No Capítulo 2 são apresentadas duas análises experimentais realizadas 
com o arenito, nomeadamente os ensaios de corte em alvenaria de junta 
seca e os ensaios de tracção directa. Em ambas as campanhas de ensaios 
estudou-se o comportamento do material sujeito a carregamentos 
monotónicos e cíclicos; 

• No Capítulo 3 apresenta-se o levantamento do quarteirão do Martinho da 
Arcada, onde se procurou investigar a tecnologia usada na construção da 
época e, também, o seu actual estado de conservação; 

• No Capítulo 4 apresenta-se uma análise numérica de um Edifício Tipo da 
Construção Pombalina, com o intuito de estudar o seu comportamento 
sísmico, como uma primeira aproximação ao estudo do quarteirão 
propriamente dito; 

• No Capítulo 5 e tendo como base no estudo preliminar do Edifício Tipo, 
apresenta-se a análise numérica do quarteirão, onde se dá especial relevo 
ao seu comportamento sísmico; 

• Finalmente, no Capítulo 6, apresentam-se as conclusões finais retidas das 
diversas análises efectuadas e também algumas sugestões para futuros 
trabalhos. 
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Capítulo 2  

2.1 Introdução 

O reduzido conhecimento sobre o comportamento ao corte da alvenaria de pedra com junta 
seca, submetida a acções cíclicas, e sobre o comportamento em tracção directa em 
unidades, motivou a realização das campanhas de ensaios apresentadas neste Capítulo. 
Salienta-se que a construção de alvenaria com junta seca é corrente no Norte do país e que 
a lixiviação da cal em alvenaria argamassada de construções antigas resulta, com 
frequência, numa perda acentuada da coesão ou mesmo total. 

Como continuidade do estudo iniciado por Oliveira (2000) para a caracterização do 
comportamento mecânico de um arenito catalão, designado por pedra de “Montjuic”, 
utilizado correntemente na construção dos edifícios históricos da Catalunha, realizaram-se, 
no Laboratório Júlio Barreiros Martins, do Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade do Minho, duas campanhas de ensaios: (a) Na primeira campanha procedeu-
se a ensaios cíclicos de corte com pré-compressão em juntas; e (b) na segunda campanha 
estudou-se o comportamento em tracção directa da pedra. 

Neste Capítulo, para além de ser apresentada uma revisão bibliográfica sobre os dois 
tipos de ensaios efectuados, são descritos, em detalhe, todos os procedimentos efectuados 
durante as campanhas. As dificuldades encontradas na elaboração das mesmas estão 
também descritas. Após a apresentação dos resultados, apresenta-se a interpretação dos 
mesmos. A totalidade dos resultados experimentais encontra-se detalhada no Anexo A. 

2.2 Ensaios de Corte 

A simulação do comportamento de paredes de alvenaria, bem como da sua resistência e da 
sua rigidez ao corte, passa forçosamente pelo estudo o comportamento isolado da 
interligação entre as diversas unidades elementares, que constituem essas mesmas paredes. 

Apesar de haver diversos estudos para a caracterização de juntas argamassadas, o 
conhecimento relativo de juntas secas é reduzido. Contudo, as hipóteses adoptadas para o 
comportamento de juntas argamassadas e o tipo de ensaios para a determinação dos seus 
parâmetros mecânicos podem ser generalizadas ao caso específico de juntas secas. 

O comportamento da junta de ligação entre duas ou mais unidades, quando se 
aplicam esforços de corte com pré-compressão não muito elevada, pode ser traduzido pela 
Lei de Coloumb que traduz uma relação linear entre a tensão de corte e a tensão de 
compressão, dada por: 

 
σφτ ⋅+= tanc  (2.1)

 
Na Eq. (2.1), c representa a tensão residual de corte, também denominada por 

coesão, que no caso de unidades de alvenaria com junta seca assume o valor zero, tanφ é a 
tangente do ângulo de atrito da junta, σ a tensão normal e τ representa a tensão tangencial. 
A representação gráfica desta função de cedência pode ser visualizada no ramo a da 
Figura 2.1a. A partir de uma determinada tensão de compressão, o critério de ruptura de 
Coulomb deixa de ser válido, passando a ruptura a incluir esmagamento parcial das 
unidades (ramo b da Figura 2.1a), ver por exemplo Lourenço (1996). 
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Figura 2.1 – Comportamento de juntas secas: (a) a critério de cedência de Coulomb e 
critério para o esmagamentos parcial das unidades; e (b) variação dos 
deslocamentos entre as unidades. 

Ao longo do ramo a da Figura 2.1a verifica-se que, além de um gradual aumento da 
resistência de corte da junta, proporcional às tensões normais instaladas, surge uma 
variação da tangente do ângulo de dilatância ψ do material. A tangente do ângulo de 
dilatância é a razão entre o deslocamento vertical un (ver Figura 2.1b) e o deslocamento de 
corte us entre duas unidades. A tangente de ψ pode tomar valores positivos ou negativos. A 
sua variação, no caso de ser positiva, implica um aumento da resistência das estruturas de 
alvenaria confinada. Este fenómeno é particularmente notável em unidades com junta de 
argamassa (Atkinson, 1989; Pluijm, 1993). 

Focando apenas o ramo de Coulomb do critério de cedência, que é a parte que se 
pretende estudar neste trabalho, verifica-se que diferentes métodos de ensaio foram 
utilizados para determinar as grandezas c, tanφ e tanψ. Porém, nenhum método parece ser 
capaz de produzir estados de tensão absolutamente uniformes, como demonstrou 
Riddington (1997), recorrendo a análises com elementos finitos. 

Segundo Jukes (1997) os diversos métodos de ensaio podem-se dividir em vários 
grupos que se apresentam na Secção seguinte. 

2.2.1 Ensaios Laboratoriais 

2.2.1.1 Ensaios Duplos 

Os ensaios duplos consistem no uso de duas unidades de alvenaria ligadas por uma única 
junta. Apesar destes ensaios serem bastante simples e económicos, no que respeita ao 
número reduzido de unidades a usar, a distribuição das tensões normais e de corte na junta 
não é uniforme. As excentricidades, resultantes da forma como se aplicam as forças nos 
provetes, provocam, inevitavelmente, esforços de flexão não desejáveis na junta de 
ligação. Portanto, o corte puro dificilmente é obtido num ensaio laboratorial. Apesar disso, 
alguns métodos de ensaio tentam minoram os efeitos indesejáveis da flexão. 

A norma Australiana AS 1640 (ver SAA, 1974) apresenta um ensaio duplo para a 
determinação de c (ver Figura 2.2a) em que uma força vertical, aplicada através de um 
actuador, provoca um esforço de corte na junta. Para evitar rotações indesejáveis das 
unidades, duas barras perpendiculares são colocadas de forma a limitar o deslocamento 
horizontal das placas metálicas. Porém, estas restrições provocam um esforço de 
compressão adicional nas unidades, conforme se verifica na Figura 2.2a, aumentando a 
tensão de corte. Um estudo realizado por Lawrence (1997), usando elementos finitos, 
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permitiu concluiu que a distribuição das tensões de compressão e de corte não são 
uniformes, existindo tensões normais de tracção elevadas na parte central da junta. 

Outro ensaio análogo ao anterior é o apresentado pela norma alemã DIN 18555 
(1986). Apesar do equipamento do ensaio ser diferente (ver Figura 2.2b) a tensão de 
compressão também aumenta à medida que se eleva a tensão de corte. Riddington (1997), 
após uma análise recorrendo a elementos finitos, demonstrou que, neste ensaio, a 
distribuição das tensões também está longe de ser uniforme ao longo da junta. A ruptura 
inicia-se na parte central da junta devido ao aparecimento de tensões de tracção. 

O equipamento de ensaio utilizado por Hofmann (1986) (ver Figura 2.2c), de maior 
complexidade, conduz a uma tensão normal σ, recorrendo a duas forças Fn1 e Fn2 de 
diferentes magnitudes, controladas de forma a produzir na junta uma tensão constante. Por 
isso, este tipo de ensaio requer um sistema electrónico adicional para o controlo das forças 
verticais. Adicionalmente, podem-se proceder a ensaios para diversos níveis de pré-
compressão. Riddington (1997) concluiu, também, que este método de ensaio é aquele que 
consegue produzir distribuições de tensões mais uniformes. 
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Figura 2.2 – Ensaios duplos: (a) AS 1640; (b) DIN 18555; (c) Hoffmann (1986) 

Outro possível método de ensaio é o desenvolvido por Pluijm (1993) (ver 
Figura 2.3a). As unidades, neste ensaio, são coladas a dois suportes rígidos de metal, em 
forma de L, onde são aplicadas as forças de pré-compressão horizontais e a força de corte 
vertical. O equipamento de ensaio foi concebido de modo a que a linha de acção da força 
vertical Fs coincidisse com a linha longitudinal média da junta, anulando assim qualquer 
momento devido à transmissão das forças de corte das superfícies de colagem para a junta 
de argamassa. Este ensaio, teoricamente, não provocaria nenhuma flexão na junta. No 
entanto, através de análises recorrendo a elementos finitos (Riddington, 1997), foi possível 
verificar que, apesar da distribuição das tensões de corte ser praticamente uniforme, 
existem variações consideráveis nas tensões normais na junta. 

No mesmo estudo em que Riddington (1997) compara os diversos tipos de ensaios 
duplos, é também apresentada uma proposta de um novo ensaio de corte, ainda não 
implementado, cujo equipamento está representado na Figura 2.3b. As forças são aplicadas 
através de um conjunto de cilindros dispostos de forma a anular o momento aplicado na 
linha média da junta. A simulação com elementos finitos deste tipo de ensaio demonstrou 
que, à semelhança dos restantes ensaios, as tensões de corte e de compressão também não 
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são uniformes ao longo da junta. Porém e segundo Riddington, este ensaio poderá ser o 
que mais reduz os efeitos indesejados da flexão. 
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Figura 2.3 – Ensaios duplos: (a) Pluijm (1993); e (b) Riddington (1997) 

2.2.1.2 Ensaios Triplos 

Os ensaios triplos são constituídos por três unidades de alvenaria ligadas entre si por duas 
juntas. A principal vantagem dos ensaios triplos é a forma simétrica com que é realizado o 
carregamento, sendo a força de corte aplicada na unidade intermédia, o que torna mais 
simples o equipamento de ensaio. As principais desvantagens são a necessidade de uma 
maior quantidade de unidades para construir os provetes e as medições efectuadas 
corresponderem à média das duas juntas. Devido à elevada variabilidade das propriedades 
mecânicas da alvenaria, os resultados deste ensaio são diferentes dos resultados obtidos 
numa junta isolada. 

Um ensaio comum a vários investigadores, Copeland (1964), Smith (1971) ou 
Lawrence (1997), é o apresentado na Figura 2.4a, onde a força de corte vertical e a 
resultante de cada uma das reacções de apoio são aplicadas de uma forma uniforme nos 
topos das unidades. Esta distribuição de forças afecta, consideravelmente, a distribuição 
das tensões ao longo das juntas, bem como o modo de rotura dos provetes de ensaio. Num 
estudo aprofundado deste tipo de ensaios, Bouzeghoub (1995) concluiu que o momento 
induzido pela força de corte deve ser minimizado para que a rotura do provete não seja 
efectuada por tensões de tracção na junta. 

Uma forma de minimizar a flexão nas juntas é a alteração do posicionamento, quer 
da força actuante, quer das reacções de apoio nas unidades. Assim sendo, os resultados 
obtidos pelo método de ensaio apresentado pela CEN (1995) (ver Figura 2.4b) são bastante 
consistentes para a determinação de c, ainda que a análise efectuada por Riddington 
(1997), com recurso a elementos finitos, provasse que a tensão de tracção das argamassas 
tem alguma influência na distribuição das tensões de corte ao longo da junta. Em ambos os 
casos referidos os ensaios não produzem uma distribuição uniforme das tensões normais e 
de corte. 
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Figura 2.4 – Ensaios triplos: (a) ensaio típico; e (b) CEN (1995) 

2.2.1.3 Outros Ensaios com Três Unidades 

Com o objectivo de medir a tensão residual de corte c, Sinha (1975) e Anderson (1976) 
usaram três unidades dispostas da forma representada na Figura 2.5a. Para a realização dos 
provetes, uma das unidades é dividida em duas, formando uma zona livre no centro do 
provete.  

Este tipo de ensaio tem as seguintes desvantagens: (a) o número de juntas passa a ser 
quatro, em vez de duas para os ensaios triplos anteriores. Por isso, a resistência medida 
neste tipo de ensaios, corresponde a resistência média de quatro juntas, o que dificulta a 
caracterização de uma junta simples; (b) as forças de corte aplicadas nas duas meias 
metades de unidade são exercidas na parte exterior do provete, o que agrava ainda mais o 
efeito de flexão, com repercussões na distribuição das tensões nas juntas; e (c) os ensaios 
realizados pelos autores anteriormente mencionados foram executados sem pré-
compressão, sendo o modo de rotura dos provetes fortemente condicionado pela tensão de 
tracção das argamassas. 
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Figura 2.5 – Outros ensaios com três unidades: (a) Sinha (1975); e (b) Amadio (1991) 

Na Figura 2.5b está representado outro equipamento de ensaio, Amadio (1991). 
A unidade central é disposta perpendicularmente às outras duas, ligada por duas juntas de 
argamassa quadradas. Neste ensaio as restrições dos deslocamentos horizontais das 
unidades, superior e inferior, são mais difíceis de controlar, bem como a horizontalidade da 
unidade média. 
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2.2.1.4 Ensaios com Quatro Unidades 

Este tipo de ensaio é semelhante ao usado por Sinha (1975), excepto que neste caso se 
usam quatro unidades inteiras. Pelas razões já mencionadas, este ensaio tem as mesmas 
desvantagens que os da Secção anterior. A única diferença é que os ensaios foram 
realizados com pré-compressão, o que faz com que o modo de rotura não fique 
condicionado pela tensão de tracção da argamassa, Hamid (1979). 
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Figura 2.6 – Ensaio com quatro unidades (Hamid, 1979) 

2.2.2 Ensaios in situ 

Outra possibilidade de se realizar ensaios de corte nas juntas é um ensaio in situ, conforme 
se ilustra na Figura 2.7. Para a realização deste tipo de ensaio pelo menos uma unidade tem 
que ser removida, de modo a que seja possível introduzir um actuador para aplicar a força 
de ensaio. As juntas verticais da unidade que se pretende estudar deverão ser removidas de 
modo a que a unidade possa sofrer um deslocamento horizontal. Este tipo de ensaio tem a 
vantagem de representar o estado de tensão vertical nas juntas e nas unidades existente no 
local. Como desvantagens referem-se: (a) a dificuldade em variar o nível de tensão normal; 
(b) a dificuldade em manter esse mesmo nível de tensão, devido ao efeito de dilatância; 
e (c) os resultados corresponderem à resistência média das juntas. 
 

 
Figura 2.7 – Ensaio in situ 
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2.2.3 Caracterização da Pedra Adoptada 

O material adoptado no presente trabalho foi um arenito catalão (Espanha), localmente 
designado por pedra de “Montjuic” e utilizada na construção de monumentos por toda a 
Catalunha. Esta rocha sedimentar tem uma textura suave e, visualmente, os grãos de 
dimensões entre 40 e 650 µm, aparentam estar distribuídos de uma forma muito 
homogénea (ver Figura 2.8). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.8 – Arenito “Montjuic”: (a) textura da superfície serrada; e (b) textura da 
superfície bujardada 

As propriedades mecânicas desta rocha em compressão foram estudadas por Oliveira 
(2000) que realizou ensaios em provetes cilíndricos com carregamentos monotónicos e 
cíclicos, avaliando o seu módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, a sua resistência à 
compressão e a degradação da rigidez do material, quando sujeito a carregamentos cíclicos. 
Os resultados referentes ao módulo de elasticidade e tensões máximas de compressão estão 
apresentados na Tabela 2.1. É possível observar o elevado coeficiente de variação do 
módulo de elasticidade do material para ensaios cíclicos, que é de cerca de 20%. Em 
termos de resistência à compressão, o material apresenta elevada resistência média, cerca 
de 90 MPa, com um coeficiente de variação de 14%. Pode-se concluir que, através das 
envolventes dos ensaios monotónicos de cíclicos apresentadas na Figura 2.9, o arenito 
adoptado apresenta uma variabilidade considerável de propriedades mecânicas, uma vez 
que se trata de um material natural. 

 
Tabela 2.1 – Resultados dos carregamentos monotónico e cíclico por Oliveira (2000) 

Monotónico Cíclico 
Provete E30-60 

[GPa] 
σmax 

[GPa] 
Provete E30-60 

[GPa] 
σmax 

[GPa] 
SS5.1 17.49 93.9 SS2.2 9.50 61.1 
SS5.2 17.89 98.0 SS2.3 10.46 68.6 
SS6.1 19.56 86.6 SS3.2 12.64 70.4 
SS6.2 20.30 87.8 SS4.2 15.54 84.5 

   SS7.1 15.62 85.4 
   SS8.1 16.49 90.2 

Média 18.81 91.6 Média 13.38 76.7 
CV 6.16% 5.10% CV 20.13% 13.80% 
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O material para a realização dos ensaios foi cedido pela Universitat Politêcnica de 
Catalunya, Barcelona, sob a forma de prismas com 200 × 200 × 100 mm3. Os prismas 
foram cortados de acordo com o esquema ilustrado na Figura 2.10, tendo dimensões finais 
para ensaio de 80 × 50 × 40 mm3. Desta forma, a partir de cada prisma, construíram-se 
dezasseis unidades de ensaio. 
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Figura 2.9 – Envolvente das curvas tensões vs extensões: (a) ensaios monotónicos; 
e (b) ensaios cíclicos 
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Figura 2.10 – Divisão dos prismas para a construção dos provetes 

2.2.4 Equipamento de Ensaio 

Para a realização dos ensaios utilizou-se o equipamento CS 7400-S “Shear Testing 
System” (ver Figura 2.11a) desenvolvido para a realização de ensaios de corte em 
pavimentos betuminosos. O equipamento é composto por dois actuadores: um vertical 
associado às tensões normais; e outro horizontal, associado às tensões de corte, inseridos 
numa câmara climatizada. Cada actuador tem uma capacidade máxima de 20 kN sendo 
possível exercer forças cíclicas de tracção/compressão para o actuador vertical e corte 
positivo/corte negativo para o actuador horizontal. Os ensaios podem ser realizados em 
controlo de força ou deslocamento, podendo os dois actuadores executarem procedimentos 
com controlos diferentes e em simultâneo. Cada actuador, neste equipamento, só pode ser 
controlado por um único sinal, não sendo possível fazer-se um ensaio sob a imposição de 
um sinal correspondente a uma média ponderada de vários sinais. 

Durante a execução dos ensaios estavam disponíveis três transdutores de 
deslocamentos do tipo “Linear Variable Displacement Transducers” (LVDT’s), para além 
dos transdutores internos de cada actuador. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2.11 – Equipamento de ensaio do Laboratório Júlio Barreiros Martins: 
(a) CS 7400-S; e (b) plataforma de ensaio 

Os provetes de ensaio foram colocados em pratos circulares de aço que são fixados 
aos actuadores através de amarras (ver Figura 2.11b). Como um provete de ensaio é 
composto por duas unidades de pedra, cada unidade é fixada a um único prato, por 
intermédio de um conjunto de batentes. Os batentes são formados por dois prismas de aço 
com uma secção de 30 × 35 mm2, fixados através de dois parafusos roscados. Num dos 
prismas as aberturas dos parafusos são ovalizadas para permitir o ajuste da unidade ao 
prato (ver Figura 2.12). 
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Figura 2.12 – Pratos de suporte para os provetes de ensaio: (a) planta do prato inferior; 
e (b) alçado dos dois pratos 

O contacto dos prismas com as unidades é realizado por intermédio de dois calços 
neoprene, com uma secção de 15 × 3 mm2, dispostos de forma a minimizar o efeito da 
flexão na superfície de contacto entre as duas unidades, uma vez que as forças induzidas 
pelo actuador de corte são excêntricas. Se os provetes fossem colados aos pratos de ensaio 
essa excentricidade seria máxima e, consequentemente, os momentos flectores também o 
seriam.  

Para evitar este efeito, optou-se por introduzir não só os calços de borracha como 
também duas folhas de teflon sob as unidades, com 115 µm de espessura, oleadas com óleo 
muito fino, de forma a não existir qualquer encastramento da base das unidades aos pratos.  

Dada a inversão de deslocamento prevista no ensaio, para não permitir qualquer 
folga entre as unidades e os pratos de ensaio, os batentes foram grampeados, confinando, 
assim, as unidades de ensaio. A dimensão máxima admissível em altura para os provetes é 
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cerca de 85 mm, face ao curso do actuador vertical, o que condiciona as dimensões 
máximas dos provetes. 

No processo de preparação dos provetes, quaisquer manuseamento foi realizado com 
o máximo cuidado, tendo em vista minimizar eventuais efeitos negativos. Tendo em 
consideração os factores que possam afectar os resultados laboratoriais, a preparação de 
cada provete de ensaio considerou as seguintes fases: 

• Foram colocadas folhas de teflon previamente oleadas sobre os pratos de ensaio, 
sendo a folha superior a de maior dimensão; 

• Entre a folha superior de teflon e a base da unidade foi aplicada uma camada de 
resina epóxida (DEVCON), à base de metais com cerca de 3 mm de espessura, de 
presa rápida (ao fim de sessenta minutos atinge 90% da resistência máxima, 
alcançada ao fim de vinte e quatro horas); 

• As unidades foram colocadas directamente sob a camada de resina com a finalidade 
de, após uma pré-compressão, permanecerem rectificadas, ficando as superfícies de 
contacto o mais possível ajustadas; 

• Os calços de borracha foram cuidadosamente colocados de forma a que o seu 
centro de massa ficasse colocado o mais afastado possível da base dos pratos, mas 
perfeitamente encostado aos prismas metálicos; 

• Os prismas foram confinados com os grampos, procedendo-se ao rápido aperto dos 
parafusos dos pratos. Do confinamento dos batentes resulta uma força de               
pré-compressão axial P paralela ao maior eixo das unidades; 

• Ambos os pratos foram colocados na prensa de ensaio, procedendo-se à ancoragem 
dos pratos aos actuadores; 

• Foi colocada entre as superfícies de contacto das duas unidades uma folha de teflon 
para não danificar as propriedades da junta e foi exercida uma pré-compressão, da 
ordem da tensão normal pretendida no ensaio a realizar, durante cerca de 60 min, 
de forma a que o excesso de resina entre a folhas de teflon e as unidades fosse 
expelido e a resina atingisse um nível de presa aceitável, para a realização do 
ensaio; 

• Antes de se proceder ao ensaio, o provete era aliviado da sua força vertical, para 
permitir retirar a folha de teflon de protecção da junta. 

 
Durante o tempo de presa da resina, a colagem dos LVDT’s era efectuada de acordo 

com a disposição da Figura 2.13a. Devido ao número de LVDT’s existente, apenas foi 
possível monitorizar uma face dos provetes. Em princípio, não será de esperar a ocorrência 
de rotações significativas em torno do eixo longitudinal das unidades. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.13 – Disposição dos LVDT’s: (a) vistas em alçado lateral e frontal; 
e (b) fotografia da disposição dos LVDT’s após o ensaio  
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Para a execução dos ensaios usaram-se LVDT’s GTX500Z com um curso de 
0.5 mm, com uma sensibilidade de 240 mV.N/mm e uma linearidade de 0.25% para o seu 
curso máximo. Na ligação dos LVDT’s ao equipamento de ensaio teve-se o cuidado de 
utilizar tomadas de ligação com pernos banhados a ouro para minimizar o ruído do sinal do 
conjunto LVDT – fio de ligação. 

O esquema estrutural do ensaio, descrito anteriormente, encontra-se ilustrado na 
Figura 2.14 onde é possível observar, para um deslocamento horizontal imposto, o modo 
de funcionamento dos batentes, a excentricidade mínima da força de corte induzida através 
dos calços de borracha e a pré-compressão P devida ao confinamento dos batentes. 

 
Fn

δs

Unidade 2

Unidade 1

P

P

 
Figura 2.14 – Esquema estrutural do ensaio  

É de salientar que a força P, exercida pelos grampos, não pode ser desprezada dentro 
do sistema de forças, uma vez que, para a medição da força exercida pelos grampos, em 
nove leituras consecutivas, com a força semelhante de aperto realizada manualmente e 
sempre pelo mesmo indivíduo, se obteve um valor médio de 4227 N, com um coeficiente 
de variação de 12%. Portanto, apesar de se pretender unicamente um estado uniaxial de 
tensão, na direcção da tensão normal (ver Figura 2.14), antes de aplicar a força Fn, já 
existe um estado uniaxial paralelo ao maior eixo das unidades, que, após a aplicação da 
força vertical passará a ser biaxial. Contudo, o estado biaxial de tensão nas unidades não 
afectará o estudo da junta, uma vez que se pretende determinar a variação da força de 
corte, bem como os deslocamentos, horizontal e vertical, relativos entre as duas unidades. 

2.2.4.1 Validação do Método de Ensaio 

Para comparar o método de ensaio utilizado com os descritos na Secção 2.2.1 construiu-se 
um modelo de elementos finitos (ver Figura 2.15a) englobando elementos de junta, com 
tensão de tracção nula, com uma tangente do ângulo de atrito de 0.75 e com coesão igual a 
zero, para simular o contacto entre as unidades. Da análise efectuada, foi possível observar 
a existência de uma distribuição de tensões normais e de corte, não uniformes ao longo da 
junta, antes e após deslizamento. 

Imediatamente antes da plastificação da junta constata-se a existência de zonas com 
maior concentração de tensões. Estas zonas estão muito próximas dos batentes (ver 
Figura 2.15b e Figura 2.15c). A distribuição das tensões normais e de corte, na junta, está 
ilustrada na Figura 2.16. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.15 – Modelo numérico: (a) malha de elementos finitos; (b) tensões normais antes 
da plastificação da junta (×200); e (c) tensões de corte antes da plastificação 
da junta (×200) 

No caso das tensões de compressão, o seu valor médio é igual ao valor pretendido de 
1.5 MPa, sendo o valor máximo 43% superior ao valor pretendido e o mínimo 19% 
inferior. Em termos de tensões de corte, o valor médio é de 0.86 MPa, sendo o valor 
máximo igual a 1.15 MPa. Na Figura 2.16a podem-se ainda observar o ponto onde ocorre 
inicialmente a plastificação da junta (quadrados a sombreado). 
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Figura 2.16 – Estado de tensão na junta: (a) distribuição de tensões normais e de corte; 

e (b) localização do estado de tensão no gráfico σ-τ 

Após a plastificação total da junta, todos os pontos da secção estão sobre a recta do 
critério de cedência. A tensão vertical média mantém-se igual a 1.5 MPa, sendo o valor 
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máximo igual a 2.14 MPa. A média das tensões de corte é de 1.14 MPa, com um máximo 
de 1.61 MPa.  

A relação entre a força horizontal e a força vertical, no modelo, é de 0.75, o que 
corresponde ao valor inserido no modelo constitutivo, tanφ = 0.75. 

Verifica-se, ainda, que a distribuição das tensões normais e de corte é, praticamente, 
constante em cerca de 63% da secção da junta. 

 

 
(a) 
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Figura 2.17 - Distribuição de tensões após plastificação: (a) tensões de compressão (×50); 

(b) tensões de corte (×50); (c) tensões de compressão e corte, ao longo da 
junta; e (d) localização do estado de tensão no gráfico σ-τ 

Em conclusão, pode-se afirmar que a zona em que se verifica uma distribuição quase 
uniforme de tensões se situa a meio da junta e ao longo de aproximadamente 50 mm. No 
entanto, parece possível concluir que se trata de um ensaio adequado, uma vez que, por um 
lado ocorrem variações significativas das tensões instaladas e por outro o quociente entre a 
força vertical aplicada e a reacção horizontal medida no modelo é igual ao valor da 
tangente do ângulo de atrito da junta, adoptado para o material. 

2.2.5 Metodologia de Ensaio 

O estudo do comportamento da junta entre pedras passou pela análise de três diferentes 
tipos de superfícies de contacto: (a) superfície polida com uma lixa de água Nº180 numa 
polideira (série de provetes L); (b) superfície serrada mecanicamente com serra de disco 
(série de provetes S); e (c) superfície bujardada também mecanicamente (série de 
provetes R). Desta forma, pretendeu-se comparar a influência da rugosidade das 
superfícies de contacto, no comportamento da junta. 

Uma vez que se pretende estudar a junta de alvenaria seca, o principal parâmetro do 
material a caracterizar é a tangente do ângulo de atrito tanφ, conforme se referiu na 
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Secção 2.2. A tangente do ângulo de atrito da junta pode ser determinada através do 
cálculo do declive da lei de Coulomb. Para esse efeito, ir-se-á calcular a tangente do 
ângulo de atrito para cada um dos tipos de superfícies de contacto, através de uma 
regressão linear de um conjunto de ensaios com diferentes níveis de tensão normal. Assim, 
adoptaram-se níveis de 0.5, 1.0 e 1.5 MPa de tensão normal, para os quais se executavam 
três ensaios de corte cíclicos. 

Em função do tipo de superfície foi definido um histograma de deslocamentos 
horizontais impostos. Os ensaios foram efectuados com controlo de deslocamento, usando 
para tal o LVDT horizontal, posicionado na direcção de corte da junta (ver Figura 2.13a). 

Recorrendo aos ensaios preliminares, verificou-se que, para os provetes da série L, 
era necessário um mínimo de seis ciclos de deslocamento relativo entre unidades para que 
o comportamento do material fosse idêntico, em dois ciclos consecutivos, conforme se 
verificará nas secções seguintes. A amplitude adoptada para o maior ciclo foi de 0.8 mm. 
No caso dos provetes da série S, apenas 4 ciclos eram necessários e foi usada a mesma 
amplitude para os deslocamentos. Para a série R e uma vez que as superfícies de contacto 
eram mais rugosas que as anteriores, houve a necessidade não só de aumentar o número de 
ciclos, como também aumentar a amplitude dos deslocamentos até 3.2 mm. Os 
histogramas de deslocamentos relativos, entre as duas unidades de ensaio, impostos para as 
várias séries de provetes, estão ilustradas na Figura 2.18. 

Para todas as séries de ensaios a velocidade do deslocamento horizontal prescrito foi 
de 2.5 µm/s. 
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Figura 2.18 – Histogramas para os deslocamentos horizontais prescritos para os provetes: 
(a) provetes da série L; (b) provetes da série S; e (c) provetes da série R 
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2.2.6 Análise dos Resultados 

De uma forma, pode-se afirmar que o comportamento das juntas entre unidades é similar 
em todas as séries de provetes estudadas. Independentemente do nível de compressão, 
todos os provetes apresentam um diagrama, força de corte vs. deslocamento horizontal 
semelhante. A força de corte, até se atingir a cedência, cresce de uma forma não-linear e, 
após atingir a superfície de cedência, mantém-se praticamente constante e com rigidez 
quase nula. As descargas são efectuadas com uma rigidez muito elevada e praticamente na 
vertical. Adicionalmente, não se verifica qualquer variação significativa da rigidez, após as 
sucessivas cargas e descargas. 

Para mais detalhadamente se compreender o comportamento da junta seca analisa-se 
a seguir cada uma das séries de provetes. No Anexo A estão apresentados os resultados de 
todos os ensaios de corte efectuados. 

2.2.6.1 Provetes da Série L 

No caso dos provetes da série L (superfície polida), para além do comportamento ser 
inicialmente elástico não-linear e depois plástico, verifica-se que, no final de cada ciclo 
ocorre um aumento da resistência de corte da junta, para todos os diferentes níveis de     
pré-compressão (ver Figura 2.19). 

A resistência final dos provetes foi de 0.23, 0.43 e 0.68 MPa para os níveis de 
compressão de 0.5, 1.0 e 1.5 MPa, respectivamente. De uma forma global, o valor dessa 
resistência foi, em média, 2.4 vezes superior à resistência de corte inicial, conforme se 
pode observar na Figura 2.20a. 

Supõe-se que o aumento da resistência de corte pode ser justificado pelo aumento da 
rugosidade da junta. Após sucessivos ciclos de carga e descarga desenvolve-se nas 
superfícies de contacto o desgaste do material, associado à formação de pequenas 
partículas. Essas partículas, da ordem dos µm, não sendo expelidas para fora da junta, 
originam algum embricamento do material e aceleram o processo de desgaste. Apesar de 
haver desgaste do material, visivelmente não se consegue detectar qualquer vestígio desse 
desgaste, como se pode constatar pelas fotografias da Figura 2.19. 

O endurecimento verificado traduz-se, também, no aumento da tangente do ângulo 
de atrito da junta em função do deslocamento total ocorrido em todos os ciclos, que em 
média aumentou, de 0.18 para 0.43 (ver Figura 2.20b e Figura 2.22). Essa variação está 
ilustrada em particular para o caso do provete L4_1 na Figura 2.21, onde se pode observar 
que, ao longo de cada patamar de cedência, a tangente do ângulo de atrito da junta não é 
constante. Porém, se tomarmos os valores médios em cada patamar, uma curva de ajuste 
do tipo exponencial negativa ajusta-se, razoavelmente bem, à variação da tangente do 
ângulo de atrito, cujo valor aumenta, em função do deslocamento horizontal acumulado. 

Na Figura 2.22, as rectas apresentadas correspondem a regressões lineares, 
efectuadas para cada conjunto de pontos referentes ao início e conclusão dos ensaios. Foi 
imposto que uma recta de ajuste passasse pela origem dos eixos, uma vez que se admitiu 
que a coesão, nas juntas de contacto, é nula. Assim sendo, o coeficiente de correlação r2 da 
recta, no final do ensaio, foi igual a 0.9809 para a seguinte equação: 

 
στ ⋅= 43.0  (2.2)
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Diagrama Força de Corte (N) vs  Deslocamento Horizontal
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(b) 
Diagrama Força de Corte (N) vs  Deslocamento Horizontal
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(c) 
Figura 2.19 – Diagrama força de corte vs deslocamento horizontal e aspecto final dos 

provetes da Série L: (a) nível de compressão de 0.5 MPa; (b) 1.0 MPa; 
e (c) 1.5 MPa 

De facto, se a recta da regressão não passar pela origem obtém-se um valor maior 
semelhante para o coeficiente de correlação, cerca de 0.9818, com uma expressão igual a: 
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στ ⋅−= 42.001.0  (2.3)

 
Note-se que o valor da coesão é praticamente nulo, pelo que se considera válida a 

hipótese inicial de admitir um coesão c igual a zero. 
Nesta série de provetes não foi possível medir, com um mínimo de rigor, a 

ocorrência ou não da degradação de rigidez das descargas e recargas, ao longo dos 
sucessivos ciclos de ensaio, devido ao insuficiente número de leituras na alternância do 
sentido das cargas, face à polidez das juntas. 
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Tangente do Âng. de Atrito (MPa) vs  Deslocamento Acumulado
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(b) 

Figura 2.20 – Variação da resistência e do ângulo de atrito, com o deslocamento 
acumulado: (a) resistência de corte; e (b) ângulo de atrito da junta 
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Figura 2.21 – Variação da tangente do ângulo de atrito do provete L4_1 

Em relação ao deslocamento vertical médio da junta não se verificam variações 
significativas, comparativamente ao deslocamento horizontal (ver Figura 2.23). 
Consequentemente, o valor da tangente do ângulo de dilatância também não apresenta 
variações apreciáveis, sendo o seu valor quase sempre inferior a 0.025 (ver Figura 2.24). 
Para efeitos práticos, pode-se admitir um o valor do ângulo de dilatância nulo, nos provetes 
da série L. 
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Figura 2.22 – Tensão de Corte vs tensão de compressão (diagrama τ-σ) 
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Deslocamento Vertical Médio (mm) vs Deslocamento Horizontal 
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Figura 2.23 – Variação do deslocamento vertical médio vs deslocamento horizontal 
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Figura 2.24 – Variação da tangente do ângulo de dilatância vs deslocamento acumulado 

 

2.2.6.2 Provetes da Série S 

Nos provetes da série S (superfície serrada) verifica-se que o comportamento, em termos 
de força de corte vs deslocamento horizontal, se caracteriza pela ocorrência de troços          
não-lineares, na fase de pré-patamar e por troços praticamente lineares, na fase plástica 
(ver Figura 2.25). 
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Diagrama Força de Corte (N) vs  Deslocamento Horizontal
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(a) 
Diagrama Força de Corte (N) vs  Deslocamento Horizontal
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(b) 
Diagrama Força de Corte (N) vs  Deslocamento Horizontal
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(c) 
Figura 2.25 – Diagrama força de corte vs deslocamento horizontal e aspecto final dos 

provetes: (a) nível de compressão de 0.5 MPa; (b) 1.0 MPa; e (c) 1.5 MPa  

Na fase de pré-patamar, a variação da rigidez é significativa e acentua-se nos ramos 
das recargas. Na Figura 2.26 ilustra-se a variação da força de corte efectiva na junta, 
através de um diagrama força de corte vs deslocamento horizontal corrigido. O 
deslocamento horizontal corrigido obteve-se subtraindo, aos valores do deslocamento 
registado, a componente elástica de corte, devido à deformabilidade da pedra, dada por: 
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elastmedidojunta uuu −=  (2.4)

onde 

corte
elast Ku τ=  (2.5)

 
sendo o valor da rigidez de corte Kcorte calculado nos troços das descargas. Com este 
gráfico ilustra-se o comportamento isolado da junta, onde se pode concluir que os troços 
das descargas são praticamente verticais e com uma rigidez infinita, ao passo que nos 
ramos das recargas a rigidez decresce à medida que a força de corte aumenta (i.e. 
comportamento não-linear gradual, com endurecimento). Este fenómeno ocorre devido ao 
comportamento não-linear da junta, na fase pré-patamar. 
 

Diagrama Força de Corte (N) vs  Desl. Horizontal Corrigido
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Figura 2.26 – Não-linearidade das recargas e linearidade das descargas 

Comparando a diferença entre a rigidez da descarga e a rigidez da recarga calculada 
até 50% da força máxima de corte (valor para o qual o ramo da recarga se assemelha a uma 
recta), verifica-se que a primeira é cerca de 55% superior à segunda, como se pode 
observar na Figura 2.27a, na Tabela 2.2 e na Tabela 2.3. Conclui-se, também, que a 
rigidez, quer das descargas, quer das recargas, não sofre variações significativas ao longo 
dos diversos ciclos de ensaio. Já na Figura 2.27b, observa-se que ambas as rigidezes 
aumentam, e de uma forma linear, com o nível de pré-compressão instalado. O aumento 
desta rigidez pode ser explicado pelo facto de, quanto maior for a tensão de compressão 
maior será também o embricamento entre as partículas das superfícies de contacto da junta, 
sendo necessário uma maior força para iniciar o deslizamento relativo, entre as duas 
unidades. 
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Tabela 2.2 – Valores da rigidez (Pa/mm) para as descargas dos provetes da série S 

0.5 MPa de compressão 1.0 MPa de compressão 1.5 MPa de compressão 
Descargas 

S1_05 S2_05 S4_05 S6_1 S8_1 S9_1 S10_2 S12_2 S13_2 
1ª 162502.4 146082.4 152649.2 214344.0 200060.0 149070.0 187180.0 249351.2 215113.0
2ª 162622.0 164984.1 166817.6 175713.0 188699.0 133444.0 190076.0 271511.8 201699.0
3ª 149284.0 140902.3 145868.1 216310.0 200812.0 139662.0 192027.0 235740.8 202286.0
4ª 145730.0 145054.9 154105.3 188328.0 192033.0 138516.0 190300.0 252031.2 207867.0
5ª 150458.0 129565.1 159552.9 207607.0 197355.0 139431.0 192530.0 286015.7 193118.0
6ª 144704.0 140144.1 163398.8 185029.0 184189.0 141878.0 198363.0 298754.1 209371.0
7ª 152655.0 128420.2 159943.8 212424.0 178982.0 149093.0 192918.0 267796.9 194444.0
8ª 138255.6 128418.0 158079.3 190101.0 180072.0 128536.0 200634.0 289206.6 183850.0

Média 149591.5 Pa/mm 176320.3 Pa/mm 220924.3 Pa/mm 
CV 7.7% 16.2% 16.9% 

 
Tabela 2.3 – Valores da rigidez (Pa/mm) para as recargas calculada até 50% da força 

máxima de corte dos provetes da série S 

0.5 MPa de compressão 1.0 MPa de compressão 1.5 MPa de compressão 
Recargas 

S1_05 S2_05 S4_05 S6_1 S8_1 S9_1 S10_2 S12_2 S13_2 
1ª 58023.0 58213.9 88516.8 114360.0 142028.0 9698.0 118149.0 97214.3 132334.0
2ª 77829.7 65016.4 69902.4 92736.0 110861.0 81866.0 112414.0 127561.9 114517.0
3ª 69050.0 55234.0 68655.1 84880.0 92070.0 75978.0 97516.0 107051.1 107009.0
4ª 64851.0 59345.1 62395.2 82667.0 99476.0 73814.0 98177.0 100316.3 105856.0
5ª 59665.0 49987.3 63822.8 81735.0 94682.0 73418.0 92677.0 97936.2 105394.0
6ª 58549.0 54207.2 62737.7 82915.0 96349.0 70974.0 96353.0 100302.0 104471.0
7ª 50146.0 45514.5 59543.4 78929.0 89668.0 71859.0 85489.0 95626.4 103719.0
8ª 58197.0 50420.9 63682.3 80458.0 91613.0 73788.0 93698.0 97972.1 99002.0
9ª 53352.1 43154.0 62274.6 79837.0 88505.0 70436.0 84779.0 97135.6 102008.0

Média 60455.0 Pa/mm 84651.9 Pa/mm 102765.8 Pa/mm 
CV 15.8% 25.6% 10.6% 

 
Além disso, nota-se um ligeiro aumento da resistência no primeiro ciclo de ensaio 

que, em seguida, tende para um valor praticamente constante. A resistência média foi de 
0.32, 0.67 e 1.04 MPa para os níveis de pré-compressão de 0.5, 1.0 e 1.5 MPa, 
respectivamente. 

Da mesma forma, a variação da tangente do ângulo de atrito também sofre um ligeiro 
aumento durante o primeiro ciclo, mas tende para um valor final quase constante (ver 
Figura 2.28). 
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Variação da Rigidez (Pa/mm) versus Deslocamento Acumulado
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Variação da Rigidez (Pa/mm) vs  Tensão de Compressão
Provetes da Série S 
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Figura 2.27 – Variação da rigidez de corte: (a) entre recargas e descargas; e (b) em função 
do nível de compressão 

 
Tangente do Ângulo de Atrito vs  Deslocamento Acumulado
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Figura 2.28 – Variação da tangente do ângulo de atrito do provete 
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Em relação à resistência de corte dos provetes da série S, ao contrário dos da série L, 
não se verificou no decorrer dos ensaios variações significativas do seu valor ao longo dos 
diversos ciclos, conforme se pode verificar na Figura 2.29a.  
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Tangente do Âng. de Atrito (MPa) vs  Deslocamento Acumulado
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(b) 

Figura 2.29 – Variação da resistência e do ângulo de atrito com o deslocamento 
acumulado: (a) resistência de corte; e (b) ângulo de atrito da junta 

Analisando todos os provetes desta série conclui-se, recorrendo às rectas de 
regressão, que a tangente do ângulo de atrito inicial tem um valor aproximado a 0.62, 
sendo no final igual a 0.64 (ver Figura 2.30), com um coeficiente de correlação novamente 
elevado (0.9753 e 0.9883, respectivamente). Trata-se, portanto, de uma pequena variação 
da tanφ. 

O deslocamento médio vertical das juntas sofreu uma pequena variação no sentido de 
aproximação das duas unidades, que em média e para todos os provetes, não ultrapassou o 
valor de 30 µm (ver Figura 2.31). Esta pequena variação também se traduz no desgaste do 
material que agora é bem visível nas fotografias da Figura 2.25. Salienta-se, neste ponto, 
que a área da superfície final e real de contacto foi, em média, 30% da área efectiva da 
junta, devido às imperfeições geométricas das unidades, resultantes do corte mecânico das 
pedras. Pensa-se que esta área de contacto possa aumentar à medida que o ensaio decorre, 
fruto do desgaste pontual das imperfeições das superfícies de contacto da junta. 

Paralelamente, a tangente do ângulo de dilatância não sofre grandes variações nos 
seus valores, que, de uma forma geral, não superam o valor de 0.05. À semelhança dos 
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provetes da série L, pode-se concluir que, também neste caso, a tangente do ângulo de 
dilatância é nula. 
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Figura 2.30 – Tensão de corte vs tensão de compressão (diagrama τ-σ) 
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Figura 2.31 – Variação do deslocamento vertical médio vs deslocamento horizontal 

 

2.2.6.3 Provetes da Série R 

Relativamente à série de provetes R (superfície bujardada) o diagrama histerético força de 
corte vs deslocamento horizontal (ver Figura 2.32) apresenta um aumento da resistência de 
corte nos primeiros ciclos que, ao fim do terceiro ciclo, tende para um valor praticamente 
constante, à semelhança da série de provetes L. 
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Diagrama Força de Corte (N) vsDelocamento Horizontal
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(c) 
Figura 2.32 – Diagrama força de corte vs deslocamento horizontal e aspecto final dos 

provetes: (a) nível de compressão de 0.5 MPa; (b) 1.0 MPa; e (c) 1.5 MPa 

Em todos os ensaios verificou-se a ocorrência de uma não-simetria da resposta, 
provavelmente devido às irregularidades das superfícies de contacto. 

O valor inicial da resistência ao corte também aumentou durante os primeiros ciclos 
de ensaio (ver Figura 2.33a) de 0.26, 0.42 e 0.72 MPa para 0.38, 0.73 e 1.13 MPa para os 
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níveis de pré-compressão de 0.5, 1.0 e 1.5 MPa, respectivamente (ver também a 
Tabela 2.4). 

 
Valores Médios da Tensão de Corte (MPa) versus Deslocamento Horizontal 
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Tangente do Âng. de Atrito (MPa) vs  Deslocamento Acumulado
Provetes da Série R 

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Deslocamento Acumulado em mm

0.5 MPa

1.0 MPa

1.5 MPa

 
(b) 

Figura 2.33 – Variação da resistência e do ângulo de atrito, com o deslocamento 
acumulado: (a) resistência de corte; e (b) ângulo de atrito da junta 

Associado a este aumento de resistência de corte, verifica-se, também, um aumento 
da tangente do ângulo de atrito da junta, como se pode observar na Tabela 2.4 e na 
Figura 2.33b. A tanφ aumenta de um valor de 0.51, 0.42, e 0.47 para 0.75, 0.73 e 0.75 para 
os níveis de pré compressão de 0.5, 1.0 e 1.5 MPa, respectivamente. Trata-se, em média, 
de um aumento de 60% do valor inicial da tanφ. 

O aumento da resistência e da tangente do ângulo de atrito da junta deve-se ao facto 
de neste tipo de superfície de contacto existir um maior embricamento do material. 

Tal como acontece na série de provetes S (superfície serrada), e após o ensaio 
observa-se o desgaste parcial das superfícies de contacto entre as unidades (claramente 
visível nas fotografias da Figura 2.32). 

 



Ensaios Experimentais Cíclicos de Corte e de Tracção Directa 2.29
 

 
Tabela 2.4 – Variação dos valores médios da resistência ao corte e da tangente do ângulo 

de atrito, ao longo dos sucessivos patamares plásticos 
Nível de compressão 

de 0.5 MPa 
Nível de compressão 

de 1.0 MPa 
Nível de compressão 

de 1.5 MPa 
τ [MPa] tanφ τ [MPa] tanφ τ [MPa] tanφ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.26 0.51 0.42 0.42 0.72 0.47 
0.30 0.60 0.55 0.55 0.85 0.56 
0.34 0.69 0.58 0.58 0.95 0.63 
0.34 0.68 0.64 0.65 0.97 0.64 
0.36 0.73 0.64 0.64 1.06 0.70 
0.37 0.74 0.70 0.70 1.03 0.68 
0.38 0.75 0.68 0.68 1.11 0.73 
0.38 0.76 0.72 0.73 1.08 0.71 
0.40 0.80 0.71 0.72 1.16 0.77 
0.39 0.78 0.75 0.76 1.11 0.74 
0.40 0.80 0.74 0.75 1.16 0.77 
0.40 0.79 0.78 0.78 1.14 0.75 
0.41 0.81 0.75 0.75 1.16 0.77 
0.39 0.79 0.77 0.77 1.14 0.76 
0.38 0.75 0.73 0.73 1.13 0.75 

 
Também se verifica nesta série que ocorre a não-linearidade das curvas, na fase      

pré-patamar (ver Figura 2.34).  
 

Diagrama Força de Corte Corrigida (N) vs  Desl. Horizontal
Provete R10_2

-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Deslocamento Horizontal em mm -5000
-4000
-3000
-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000
5000

-0.5 0.0 0.5 1.0

Figura 2.34 – Não-linearidade das recargas e linearidade das descargas 

Pela Figura 2.35a constata-se uma grande variação da rigidez das recargas, 
possivelmente devida à insuficiência de dados para mais correctamente calcular o seu 
valor. Essa variabilidade está também apresentada na Tabela 2.5, onde o coeficiente de 
variação para a rigidez das recargas atinge o valor de 51.4%. À semelhança do sucedido na 
série de provetes P, a rigidez, quer das descargas, quer das recargas, aumenta com o nível 
de pré-compressão inicial (ver Figura 2.35b). 



2.30 Capítulo 2
 

 
Variação da Rigidez (Pa/mm) vs  Deslocamento Acumulado
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(b) 

Figura 2.35 – Variação da rigidez de corte: (a) entre recargas e descargas; e (b) em 
função do nível de compressão 
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Tabela 2.5 – Valores da rigidez (Pa/mm) para as recargas calculada até 50% da força 

máxima de corte dos provetes da série R 

0.5 MPa de compressão 1.0 MPa de compressão 1.5 MPa de compressão
Recargas 

R7_05 R8_05 R12_05 R5_1 R6_1 R11_1 R3_2 R9_2 R10_2 
1ª * * 47089.0 * * 29785.0 * 100059.6 66195.0
2ª * 30209.6 31773.3 32882.0 * 32851.0 94592.0 86220.2 63855.0
3ª * 35638.2 31928.1 29345.0 * 26539.0 83219.0 64486.9 60857.0
4ª * 27244.9 28133.5 29953.0 * 27012.5 98406.0 68522.9 50856.0
5ª * 36129.6 31361.8 30004.0 * 21830.5 108821.0 68523.2 57066.0
6ª * 33376.3 32289.2 35032.0 * 27333.0 115348.0 62029.9 47078.0
7ª * 31086.0 28542.5 36799.0 * 26282.5 137632.0 63826.5 54418.0
8ª * 37166.4 35229.7 39649.0 * 28984.5 107199.0 70466.4 45228.0
9ª * 32455.8 27486.4 43472.0 * 29837.0 138890.0 53972.7 51078.0

10ª * 30908.1 30959.6 44228.0 * 32701.0 148120.0 78869.8 42730.0
11ª * 30489.8 28915.9 32047.0 * 28247.5 195481.0 49531.7 47483.0
12ª * 34613.2 32351.1 41614.0 * 33748.0 194146.0 80994.2 40975.0
13ª * 38033.5 34268.3 33950.0 * 32966.5 123955.0 69831.4 35636.0
14ª * 29005.5 27644.7 36804.0 * 40908.0 196613.0 91632.8 35502.0
15ª * 47414.2 39239.6 39417.0 * 36904.0 139034.0 67859.9 28995.0

Média 33137.4 Pa/mm 33142.3 Pa/mm 83779.1 Pa/mm 
CV 15.2% 16.9% 51.4% 

* - Não foi possível calcular com rigor 
 

Na Figura 2.36 apresentam-se as rectas resultantes das regressões lineares, 
efectuadas sobre o conjunto de pontos de ensaio.  

 
Tensão de Corte Média (MPa) vs  Tensão Compressão

Provetes da Série R 

y = -0.4627x
R2 = 0.9542

y = -0.7428x
R2 = 0.989

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50

-2.00 -1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00

Tensão de compressão em MPa

Valores iniciais
Valores finais
R. linear (Valores iniciais)
R. linear (Valores finais)

 
Figura 2.36 – Tensão de corte vs tensão de compressão (diagrama τ-σ) 

A equação da recta, para os valores finais da resistência dos provetes, é igual a: 
 

στ ⋅−= 74.0  (2.6)
 

com um coeficiente de correlação linear de 0.9890. 
Contrariamente ao sucedido nas séries de provetes anteriores, a variação do 

deslocamento vertical entre as superfícies de contacto é significativa e desenvolve-se no 
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sentido de aproximação das duas superfícies. O valor dessa aproximação foi, em média, de 
0.4 mm. Aparentemente, esta variação está ligada à variação da tangente do ângulo de 
dilatância (Atkinson, 1989), mas na verdade neste tipo de junta a tanψ não sofre variações 
consideráveis dentro de um ciclo, conforme se pode averiguar na Figura 2.37b, uma vez 
que o seu valor se encontra entre ±0.05. Se nas séries de provetes anteriores, este valor foi 
desprezado, o mesmo deverá ser efectuado para os provetes da série R. Portanto, também 
se considera desprezável a variação da tangente do ângulo de dilatância da junta, neste tipo 
de superfície de contacto.  

Então, a variação do deslocamento deve-se ao facto da ocorrência de desgaste de 
material, que provoca a diminuição do volume do provete. As partículas que restam desse 
desgaste podem ser observadas através das fotografias da Figura 2.32. 

 
Deslocamento Vertical (mm) vs  Deslocamento Horizontal 
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Tangente do Ângulo de Dilatância vs  Desl. Acumulado
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(b) 

Figura 2.37 – Variação do deslocamento vertical médio: (a) deslocamento horizontal 
absoluto; e (b) variação da tangente do ângulo de dilatância 

Através da Figura 2.37a é possível, pelo menos, concluir que existe uma translação 
relativa vertical das unidades, à medida que a translação horizontal é efectuada. Mas, a 
partir da Figura 2.38, pode-se também concluir que, para além da translação vertical, existe 
uma pequena rotação relativa das duas unidades. Essa rotação contribui para o 
deslocamento vertical relativo, entre as duas unidades, em cerca de 0.01 mm até ao 4º 
ciclo, aumentando o seu valor nos restantes (0.04 mm para o último). Em função destes 
resultados, pode-se concluir que a partir do 4º ciclo de ensaio os provetes sofrem, para 
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além de translações verticais, rotações que contribuem para a forma da variação do 
deslocamento vertical médio, das duas superfícies de contacto. 

 
Deslocamento Vertical (mm) vs Desl. Horizontal Acumulado 
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Rotação do Provete (rad) vs Deslocamento Horizontal Acumulado 
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Figura 2.38 – Variação do deslocamento vertical médio: (a) face ao deslocamento 
horizontal; e (b) Rotação do provete 
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2.2.6.4 Análise Global de Resultados 

Em resultado da análise efectuada, constata-se que, em todas as séries de provetes, ocorreu 
um endurecimento da resistência de corte das juntas. O maior endurecimento verificado 
correspondeu aos provetes da série L, onde a resistência de corte ou a tanφ aumentou, em 
média, 2.4 vezes o seu valor inicial, seguida da série R com 1.6 vezes e, por último, a série 
S com apenas 1.1 vezes (ver Tabela 2.6, a Figura 2.40 e a Tabela 2.7). 

 
Tabela 2.6 – Resistência de Corte em MPa 

Série L Série S Série R Pré-compr. 
inicial final máx. inicial final máx. inicial Final máx. 

0.5 MPa 0.10 0.23 0.23 0.30 0.29 0.34 0.26 0.38 0.41 

1.0 MPa 0.19 0.43 0.45 0.65 0.63 0.69 0.42 0.73 0.78 

1.5 MPa 0.27 0.68 0.68 0.93 0.99 1.08 0.72 1.13 1.16 

 
Associada ao aumento da resistência de corte das juntas, verificou-se, também, para 

todas as série de provetes, uma variação da tangente do ângulo de atrito da junta, ilustrada 
na Figura 2.39. 

 
Variação da Tan. do Âng. de Atrito vs  Deslocamento Acumulado
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Figura 2.39 – Variação da tangente do ângulo de atrito 

O aumento da rugosidade da junta e o desgaste associado do material poderá estar na 
origem deste aumento da tangente do ângulo de atrito e da resistência, no caso das 
superfícies muito lisas. 
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Tensão de Corte Média (MPa) vs  Tensão Compressão
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(b) 

Figura 2.40 – Curvas σ-τ: (a) inicio do ensaio; e (b) final do ensaio 

Tabela 2.7 – Tangente do ângulo de atrito 

Provetes tanφi tanφf tanφi/tanφf 
Série L 0.18 0.43 2.4 

Série S 0.62 0.63 1.0 

Série R 0.46 0.74 1.6 

 
Outro aspecto relevante é a forma das curvas nos diagramas histeréticos força de 

corte vs deslocamento horizontal. Como foi demonstrado nas secções 2.2.6.2 e 2.2.6.3, as 
curvas experimentais dividem-se em dois ramos: (a) ramos lineares compostos por 
recargas com um comportamento não-linear e por descargas com comportamento linear e 
com rigidez infinita; e (b) por ramos plásticos, correspondentes à fase de deslizamento das 
unidades que mobilizam o ângulo de atrito da própria junta. O comportamento global das 
juntas pode ser ilustrado através da Figura 2.41. Os ramos legendados com a letra ai 
correspondem aos troços não-lineares e são sucedidos pelos patamares designados com a 
letra b. As descargas estão identificadas com a letras c e correspondem a ramos verticais, 
ou seja, com rigidez infinita. 

Ao longo das sucessivas recargas e para cada nível de pré-compressão não se 
verificou uma degradação relevante da rigidez inicial da junta. Contudo, verificou-se, quer 
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para a série de provetes S, quer para a série de provetes R, que a rigidez dos ramos 
elásticos aumenta com o nível de tensão vertical (ver Secção 2.2.6.2). 
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Figura 2.41 – Comportamento da junta: (a) diagrama histerético; e (b) gráfico τ-σ 

A força de corte na junta, para os ramos elásticos não-lineares das recargas, pode ser 
estimada através da seguinte expressão: 

 
( ) ( )juntauC

medjuntas eCCuF ⋅−−⋅⋅= 3
21τ  (2.7)

 
onde τmed é o valor da tensão de corte média correspondente ao patamar de cedência 
precedente ao ramo da recarga (ver Figura 2.41a), que também pode ser obtida em função 
do deslocamento horizontal acumulado. Os factores C1, C2 e C3 são constantes obtidas 
através de regressões pelo método dos mínimos quadrados, que estão apresentados na 
Tabela 2.8 e na Tabela 2.9. Salienta-se, neste ponto, que devido ao reduzido número de 
dados nos ensaios da série L não foi possível realizar a aproximação descrita. 

 
Tabela 2.8 – Valores das constantes para a Eq. (2.7) no caso dos provetes da série S 

Constantes Recargas 
C1 C2 C3 

r2 σ 

1ª 0.8609 1.1266 67.3655 0.9798 0.0415 
2ª 0.8746 1.1431 66.6805 0.9952 0.0205 
3ª 0.8643 1.0915 54.7928 0.9972 0.0136 
4ª 0.8532 1.1496 51.0982 0.9973 0.0125 
5ª 0.8282 1.1090 52.9042 0.9981 0.0106 
6ª 0.8737 1.0679 53.1388 0.9975 0.0116 
7ª 0.8476 1.1054 52.6299 0.9989 0.0080 
8ª 0.9370 1.0587 55.3545 0.9983 0.0110 
9ª 0.9308 1.0477 51.1831 0.9991 0.0079 

Média 0.8764 1.0900 53.0145 - - 
CV 4.77% 3.22% 3.06% - - 
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Tabela 2.9 – Valores das constantes para a Eq. (2.7) no caso dos provetes da série R 

Constantes Recargas 
C1 C2 C3 

r2 σ 

1ª 1.0054 1.0296 31.8123 0.9953 0.0247 
2ª 0.9208 1.1013 34.3589 0.9991 0.0083 
3ª 1.258587 0.812179 28.25689 0.9973 0.0148 
4ª 0.850584 1.183605 20.99209 0.9998 0.0036 
5ª 0.913875 1.117444 19.71085 0.9994 0.0072 
6ª 0.938994 1.062801 18.30824 0.9995 0.0061 
7ª 0.814559 1.207409 15.44669 0.9990 0.0068 
8ª 0.922572 1.044415 15.1108 0.9970 0.0137 
9ª 0.891773 1.127709 16.29722 0.9981 0.0112 

10ª 0.895463 1.076443 16.05231 0.9981 0.0110 
11ª 0.892196 1.106333 16.04767 0.9971 0.9985 
12ª 0.828913 1.174013 12.1128 0.9987 0.0083 
13ª 0.903933 1.092933 12.94521 0.9956 0.0159 
14ª 0.927826 1.006705 11.61262 0.9991 0.0076 

Média 0.8847 1.1045 14.4532 - - 
CV 4.66% 5.93% 13.27% - - 

 
Relativamente à variação do deslocamento médio vertical, apenas na série de 

provetes R o seu valor foi significativo (cerca de 0.4 mm) e deve-se ao desgaste da 
superfície bujardada. 

A tangente do ângulo de dilatância da junta teve valores sempre inferiores a ±0.025 
para a série de provetes L (superfície polida) e ±0.05 para as restantes séries, pelo que se 
considera desprezável o seu valor. 
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2.3 Ensaios de Tracção Directa 

O comportamento dos materiais quasi-frágeis, submetidos a tensões de tracção, 
caracteriza-se pela rápida degradação da sua resistência, após o seu valor máximo ter sido 
atingido. Este comportamento é designado por amolecimento ou “softening”, e consiste na 
gradual degradação da resistência mecânica, do material ou da estrutura, sob um constante 
aumento da sua deformação. 

Inicialmente, antes de atingir a resistência máxima, o material tem um 
comportamento elástico e, como é habitual, ajusta-se a uma recta (ver Figura 2.42a). 
Teoricamente, num ensaio de tracção directa, todo o material está sujeito à mesma tensão 
de tracção. Porém, a micro-fendilhação pode ocorrer imediatamente antes da máxima 
tensão, como se pode observar pela não-linearidade da curva na Figura 2.42a (Pluijm, 
1993). Após a tensão máxima, o material possui um comportamento completamente 
diferente, sem a linearidade entre tensões e deslocamentos. 
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Figura 2.42 – Comportamento dos materiais quasi-frágeis submetidos a tensões de 
tracção: (a) diagrama u-σ; e (b) modelo da fenda fictícia de Hillerborg 
(1976) 

Hillerborg (1976) apresentou um modelo para o betão com o intuito de explicar o 
que ocorre no ramo decrescente, através do modelo da fenda fictícia (ver Figura 2.42b). 
Este modelo, que também é aplicado a rochas, assume que, imediatamente a seguir à fenda 
visível, existe uma zona onde micro-fendas (fendas fictícias) progridem. Esta zona 
encontra-se na parte descendente da curva que define o comportamento do material e, 
ainda é capaz de transmitir alguma capacidade resistente, face à tensão de tracção 
instalada. 

A energia libertada no processo de abertura de fenda é uma grandeza bastante 
importante para este tipo de materiais. Esta energia é designada por Energia de Fractura de 
Modo I (GfI) e define-se como a quantidade de energia por unidade de área necessária para 
criar uma fenda, sob tracção pura, de modo que o material ou estrutura não consiga 
transmitir mais nenhuma capacidade de carga.  

Lourenço (1995) utilizou uma relação exponencial como aproximação ao ramo 
descendente do “softening”, dada por 
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A expressão anterior é dependente da resistência do material ft e da energia libertada, 

no processo de abertura de fenda GfI. 
Diversos autores (Vonk, 1993; Mier, 1997) questionam-se sobre o facto de 

considerarem esta energia como uma propriedade do material ou como uma propriedade da 
estrutura que se ensaia. Segundo Vonk (1993), se o material for homogéneo, se as forças 
são aplicadas uniformemente e se as condições de apoio são as ideais, a relação entre as 
tensões e as extensões é única e não depende do tamanho ou da forma dos provetes de 
ensaio. Esta relação única poder-se-á designar por comportamento do material.  

No caso do arenito que se pretende estudar, os seus graus são tão pequenos que, 
comparados com as dimensões dos provetes, teoricamente, poder-se-á dizer que também se 
trata de um material homogéneo.  

Enquanto as micro-fendas progridem, a teoria anterior ainda continua a ser válida, 
uma vez que as suas dimensões são aproximadamente da mesma ordem de grandeza dos 
grãos do material. Quando as macro-fendas se reproduzem, a teoria da continuidade deixa 
de ser válida e a dimensão das macro-fendas passa a ser da ordem de grandeza das 
dimensões dos provetes. O comportamento do material engloba agora a descontinuidade 
material localizada na fenda, que é governada pela mecânica da fractura, e pela 
continuidade do material restante. Nalguns casos o comportamento resultante depende do 
tamanho dos provetes (Vonk, 1993). Porém, se as condições de apoio forem as ideais, os 
efeitos indesejados resultantes deste tipo de ensaios poderão ser minimizados.  

2.3.1 Material Estudado 

Os ensaios de tracção directa foram executados no mesmo arenito apresentado na 
Secção 2.2.3. 

Devido ao facto de haver poucas amostras de material para utilizar nos ensaios, 
houve a necessidade de recorrer aos provetes utilizados nos ensaios de corte. Assim, para 
além das divisões já efectuadas dos prismas fornecidos, foram ainda executados dois 
entalhes assimétricos, com uma profundidade e espessura de 5 mm, conforme se pode 
observar na Figura 2.43.  
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Figura 2.43 – Divisão dos prismas para a construção dos provetes 
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2.3.2 Equipamento de Ensaio 

Para a realização dos ensaios usou-se o equipamento adoptado para os ensaios de corte: 
CS 7400-S “Shear Testing System” (ver Figura 2.11). Foram usados dois pratos simples 
para fixar as unidades de ensaio aos actuadores. Os mesmos LVDT’s também foram 
usados para se registar as deformações. 

O número e a disposição ideal de LVDT’s para a correcta execução dos ensaios seria 
de quatro, um em cada aresta vertical do provete (ver Figura 2.44). O sinal de controlo do 
equipamento de ensaio seria a média ponderada dos 4 LVDT’s. Desta forma poder-se-ia 
controlar quaisquer rotação do provete e, possivelmente, a parte descendente da curva do 
comportamento do material seria registada com sucesso. Uma vez que se disponha apenas 
de 3 LVDT’s e o controlo do ensaio só poderia ser efectuado através de um único LVDT, 
os LVDT’s foram dispostos em função dos sistema de controlo de deformação, que se 
passa a descrever. 

 

A'A

(a) 

LVDT's

 
(b) 

Figura 2.44 – Disposição ideal dos LVDT’s: (a) alçado; e (b) corte AA’ 

Durante os primeiros ensaios de calibração do equipamento, verificou-se que, para a 
velocidade mínima de controlo (0.5 µm/s), os provetes entravam em rotura incontrolada no 
instante em que se atingia a força máxima de tracção ou imediatamente após este instante, 
não sendo possível registar o comportamento durante o “softening”. Para além disso, o 
ensaio demorava apenas cerca de dois minutos (duração inadequada a um ensaio quase 
estático). 

Para contornar este problema foi desenvolvido um sistema de alavancas para 
amplificar as deformações, realizando um pantógrafo (ver Figura 2.45a). Este sistema 
permitiu não só diminuir a velocidade de ensaio como também torná-lo estável durante o 
“softening” (ver Figura 2.45b e Figura 2.45c).  

Trata-se de um sistema de duas alavancas ligadas entre si por um veio de aço 
inserido num casquilho de cobre, cuidadosamente elaborado, de modo a que não exista 
qualquer folga entre as duas hastes. As alavancas estão ligadas a dois anéis que são fixados 
ao provete de ensaio, através de dois parafusos roscados. O contacto entre os anéis e o 
provete é pontual e pode-se ajustar a distância dos anéis, em altura. Na extremidade de 
uma das hastes é fixado um varão roscado na vertical através de duas porcas, que se 
prolonga até à extremidade da segunda haste. Nesta última encontra-se um dispositivo que 
permite fixar um LVDT de controlo. Os restantes dois LVDT’s, adoptados para a medição 
dos deslocamentos, são colados aos anéis, conforme se pode observar na Figura 2.45b e 
Figura 2.45c.  



Ensaios Experimentais Cíclicos de Corte e de Tracção Directa 2.41
 

 

 
(a) 

(c) 

21
3m

m

LVDT de
controlo

220mm
200mm

LVDT's

208mm

19
m

m

72
m

m

87mm

ensaio
pratos de

(b) 

Figura 2.45 – Sistema de amplificação de deformações: (a) pantógrafo; (b) alçado e planta 
do sistema de amplificação; e (c) aspecto da utilização do sistema 

Este sistema, com apenas 0.5 kg (4.9 N), amplifica dez vezes as deformações do 
provete (desprezando o efeito de arco do sistema) entre os pontos de contacto dos dois 
anéis, segundo a vertical. Deste modo permite reduzir a velocidade de ensaio de 0.5 para 
cerca de 0.05 µm/s. 

O esquema estrutural do ensaio descrito encontra-se ilustrado na Figura 2.46a onde é 
possível averiguar que as condições inferiores de apoio do provete permitem o 
deslocamento horizontal numa só direcção. Optou-se por este tipo de apoio, para 
minimizar possíveis excentricidades devido ao impedimento das translações horizontais, da 
base do provete, que originam flexões indesejadas para o ensaio. 
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Figura 2.46 – Condições de apoio: (a) esquema estrutural do ensaio; (b) grau de rotação 
livre; (c) grau de rotação impedido; e (d) diferenças na resposta para o 
mesmo material (Pluijm, 1999) 
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O aparecimento de excentricidades e flexões no provete tem como resultado final a 
alteração da resposta do material. Se o grau de liberdade correspondente à rotação estiver 
bloqueado (ver Figura 2.46c), múltiplas micro-fendas começam a progredir, podendo 
formar várias macro-fendas na zona dos entalhes. Essas últimas poderão, até, sobrepor-se 
umas às outras, fazendo com que pequenas porções de material fiquem desligadas das duas 
partes finais dos provetes. Este fenómeno, designado por “bridging”, traduz-se no aumento 
da energia de fractura medida do material (Pluijm, 1999). A forma da curva em S do 
comportamento do material, que se pode observar na Figura 2.14d, resulta do processo de 
formação de duas macro-fendas. 

Outro aspecto que poderá influenciar a resposta do material é a localização dos 
pontos onde se efectuam as medições das deformações dos provetes. Este aspecto 
influencia a localização do pico de resistência e a forma das curvas, quer antes do pico, 
quer depois do pico (Vonk, 1993). Na Figura 2.47 é possível observar a relação entre a 
tensão aplicada e a abertura de fenda do material, através da curva 0 que já foi apresentada 
na Secção 2.3. Dependendo da distância d, dos pontos de referência para as medições dos 
deslocamentos, o comportamento registado altera-se. À medida que se aumenta a distância 
d a componente da deformação elástica do material torna-se cada vez mais importante e, 
após o pico, a curva apresenta-se cada vez mais vertical. Para grandes distâncias entre os 
pontos de medição da deformação (superiores a 4d, no caso ilustrado) verifica-se o 
comportamento de “snap-back”. 
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Figura 2.47 – Consequências na localização dos dispositivos de medição nos provetes 

2.3.3 Metodologia de Ensaio 

Para melhor tentar caracterizar o comportamento em tracção do arenito, foram realizadas 
duas séries de ensaios: uma de ensaios monotónicos (M) e outra de ensaios cíclicos (PAN). 

O processo de preparação dos provetes foi igual para ambas as séries de provetes. 
Após ter-se executado o entalhe descrito na Secção 2.3.1, os provetes, previamente 
numerados, foram colados a dois pratos de ensaio, utilizando a mesma resina epóxida 
(DEVCON) dos ensaios de corte. O processo de colagem foi executado numa mini prensa 
destinada unicamente à preparação dos provetes, conforme se pode observar na 
Figura 2.48b. Após 1 hora de colagem cada provete foi retirado da mini prensa para dar 
lugar à colagem de outros provetes.  

No dia seguinte (24 h depois) eram executados os ensaios de tracção, uma vez que a 
resina estaria completamente endurecida. Para aumentar a aderência foram executadas, nas 
extremidades dos provetes, uma malha quadrada de ranhuras com o auxílio de uma 
máquina de serra de disco (ver Figura 2.48a). 
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Figura 2.48 – Preparação dos provetes: (a) superfície rugosa dos provetes; (b) mini prensa 
de colagem; e (c) plataforma de ensaio 

Antes de se colocar os provetes no equipamento de ensaio, o sistema de amplificação 
de deformações era cuidadosamente aplicado no provete. Posteriormente os LVDT’s eram 
colados nos anéis do sistema de alavancas sem se efectuar qualquer ajuste pormenorizado. 

Os provetes foram cuidadosamente inseridos na plataforma de ensaio, onde 
imediatamente a seguir se aplicou uma pré-compressão da ordem dos 0.5 MPa, de forma a 
que não danificar o provete. O bloqueio dos dois pratos foi executado separadamente. 
Finalmente, realizou-se o ajuste dos três LVDT’s disponíveis (ver Figura 2.48c).  

Para os provetes da série M (ensaios monotónicos) usou-se o típico ensaio de rampa 
(ver Figura 2.49a) com controlo de deslocamento (LVDT na extremidade do sistema de 
amplificação). No caso dos provetes da série PAN (ensaios cíclicos) foi dada a instrução ao 
equipamento para proceder a ciclos de rampas, em controlo de deslocamento, com 
velocidade constante para os carregamentos (ver Figura 2.49b). Para as descargas o 
controle também foi de deslocamento e com a mesma velocidade, mas com a limitação da 
força do actuador vertical para não tomar valores de compressão.  

Todos os provetes foram ensaiados com uma velocidade constante de 0.5 µm/s para 
o deslocamento prescrito do LVDT da extremidade do sistema de alavancas. Cada ensaio 
monotónico demorou cerca de 1 h e o valor máximo da força de tracção foi atingido entre 
os 15 e os 20 minutos. Os ensaios cíclicos demoraram cerca de 2 h. 
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Figura 2.49 – Histogramas para os deslocamentos horizontais prescritos para os provetes: 

(a) ensaios monotónicos; e (b) ensaios cíclicos 
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2.3.4 Análise dos Resultados 

Efectuados todos os ensaios de tracção directa para as duas série de provetes verificou-se 
que a taxa de sucesso dos ensaios elaborados foi abaixo da esperada. Em 25 ensaios 
monotónicos realizados, só em 50% deles foi possível determinar a sua resistência e, a 
energia de fractura, em apenas 32%. No caso dos ensaios cíclicos e face ao verificado na 
série anterior, estimou-se 25 ensaios a executar, mas, por dificuldades várias (que mais 
adiante serão descritas), só foi possível concretizar 3. 

O primeiro parâmetro do material a ser caracterizado foi a resistência mecânica à 
tracção (ver Figura 2.50). A tensão de tracção do material foi calculada através da 
Eq. (2.9). 

 

A
Ff u

t =  (2.9)

 
A força máxima registada Fu foi dividida pela área efectiva A de cada provete na zona dos 
entalhes. 

O valor do módulo de deformabilidade inicial E0 (ver Figura 2.50) foi obtido por 
regressão linear no diagrama ε-σ, utilizando-se os dados entre os 20 e 60% da resistência 
máxima de cada provete (este intervalo conduziu a coeficiente de correlação linear mais 
elevados). Porém, o valor do módulo de deformabilidade obtido deve ser encarado com 
alguma reserva. A existência dos entalhes na zona onde é efectuada a medição das 
deformações do provete provoca uma distribuição não uniforme das tensões de tracção no 
material. O valor do módulo de elasticidade fica, assim, afectado, sendo bastante mais 
baixo que o seu valor real. Pluijm (1999) obteve valores para o módulo de elasticidade em 
prismas com entalhes entre 20 a 40% do valor obtido em prismas sem entalhes. Para além 
disso, o procedimento de ensaio utilizado não é o mais correcto para a sua determinação. A 
norma C469 (ASTM, 1999) destinada ao cálculo do módulo de elasticidade de betões 
descreve um procedimento de ensaio mais adequado. 
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Figura 2.50 – Diagrama de abertura de fenda-tensão, com as grandezas calculadas 

O módulo de deformabilidade secante Eu foi calculado através da Eq. (2.10). 
 

εu
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A energia de fractura foi obtida através do cálculo da área do diagrama, tensão de 

tracção vs deslocamento, corrigido após o pico de resistência. O deslocamento corrigido foi 
determinado através da subtracção, ao deslocamento medido, do deslocamento elástico, 
conforme se apresenta na Eq. (2.11) 

 
elastmedidocorrig uuu −=  (2.11)

 
sendo o uelast dado por: 
 

elast
elast k

u σ
=  (2.12)

 
onde kelast é a rigidez inicial elástica determinada no diagrama u-σ. 

2.3.4.1 Ensaios Monotónicos 

Na execução dos ensaios monotónicos comparou-se a diferença entre os valores registados 
nos dois LVDT’s colados aos anéis, conforme se pode verificar na Figura 2.51. 
Aparentemente, esta diferença conduz à ocorrência de rotação durante o decorrer do 
ensaio, que se acentua na zona do pico de resistência. A rotação máxima verificada, ao 
longo de todos os ensaios foi, de cerca de 6.4 × 10-4 rad. 
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Figura 2.51 – Ensaio de tracção directa 

Pode-se também verificar, pela Figura 2.51, que o equipamento conseguiu registar o 
comportamento do material, até o ramo final do “softening”, com deslocamentos da ordem 
dos 160 µm. A parte final do diagrama é praticamente horizontal. Durante o processo de 
calibração do equipamento, verificou-se que o valor da força de atrito do actuador vertical, 
quando este se desloca sozinho, era cerca de 50 N. Este valor é cerca de 1% dos valores 
máximos obtidos durante os ensaios, sendo por isso desprezável. Mas, como a parte final 
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do diagrama é bastante instável, entendeu-se conveniente desprezar apenas os valores com 
uma tensão inferior a 15% da tensão máxima ft. 

Na Figura 2.52 é apresentado um diagrama, tensão de tracção vs deslocamento 
corrigido, onde é possível constatar que a parte inicial elástica é praticamente vertical, 
sugerindo que uma aproximação linear traduz, convenientemente, o comportamento 
elástico do material. O facto mais importante do diagrama é o comportamento não-linear 
do material, antes de se atingir a resistência máxima (ver Figura 2.52). A transição da fase 
elástica para o “softening” é efectuada por um curva não-linear. Este facto indicia que a 
micro-fissuração se inicia antes de se atingir o pico de resistência. Porém, a energia 
dissipada antes da tensão máxima, é uma energia distribuída no material, ao passo que, 
após o pico, a energia dissipada é localizada, unicamente, pela macro-fenda. Por esta razão, 
considerou-se que, para o cálculo da energia de fractura GfI, se ignora a energia elástica 
reversível, antes da tensão máxima.  
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Figura 2.52 – Comportamento não-linear dos provetes 

Nota-se, que a energia correspondente à cauda do diagrama u-σ é difícil de calcular, 
pelo que será necessário estimar a energia total do ensaio. 

Analisando, ainda, a figura anterior, constata-se que, após a tensão máxima, o 
diagrama não decresce tão abruptamente como a curva utilizada por Lourenço (1995) (ver 
Eq. (2.8)). Uma curva do tipo exponencial negativa associada a uma recta (ver Eq. (2.13)) 
ajusta-se melhor aos resultados experimentais. Na Figura 2.53 é apresentado o diagrama 
pós pico de resistência de um provete, onde se compara as duas aproximações. 
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Sendo a expressão da Eq. (2.13) a que melhor de ajusta aos resultados experimentais, 

o cálculo a energia de fractura estimada de cada ensaio foi efectuado da seguinte forma:  
• Para cada provete fez-se o ajuste pelo método dos mínimos quadrados da 

Eq. (2.13) aos resultados experimentais, determinando-se os parâmetros C1, 
C2, C3 e C4; 

• Calcularam-se as áreas do diagrama u-σ experimental e numérico; 
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• E, finalmente, comparou-se a diferença entre os valores obtidos pelas duas 
vias. 

As correcções efectuadas para o cálculo da energia estimada GfI,est não ultrapassaram, 
em média, o valor de 20% da energia medida experimentalmente GfI,med. 
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Figura 2.53 – Aproximação aos ensaios experimentais 

Na Tabela 2.10 apresenta-se os resultados experimentais relativos à determinação da 
resistência à tracção e módulos de elasticidade. O valor médio da resistência à tracção 
(ft = 3.7 MPa) é cerca de 4% do valor da resistência em compressão (fc = 91.6 MPa) obtido 
por Oliveira (2000). O coeficiente de variação da resistência à tracção, perto de 40%, é 
superior ao obtido no mesmo estudo (14%). O valor máximo e mínimo da tensão resistente 
foi de 7.2 e 2.6 MPa, respectivamente. 

 
Tabela 2.10 – Valores da resistência e módulo elasticidade para a série M de provetes 

Provete ft 
[MPa] 

E0 
[GPa] 

Eu 
[GPa] Provete ft 

[MPa] 
E0 

[GPa] 
Eu 

[GPa] 
M2 2.64 2.51 1.45 M21 6.11 10.37 6.84 
M3 3.39 3.34 2.68 M22 7.24 9.62 7.24 
M6 2.76 2.73 1.77 PAN4* 2.93 5.59 3.13 
M7 2.82 2.72 2.07 PAN5* 3.81 9.97 6.62 
M8 2.87 2.54 1.90 TRAC2* 2.71 2.20 1.37 

M15 3.50 4.96 2.70 TRAC3* 3.26 2.14 1.58 
M16 3.03 3.24 2.16 TRAC7* 3.32 2.74 1.82 
M17 3.31 2.65 1.73 TRAC8* 2.70 2.11 1.38 
M18 6.84 12.14 10.27 TRAC9* 2.36 2.03 1.29 
M20 5.04 8.43 7.36     

Média 3.72 4.84 3.44 Média 3.72 4.84 3.44 
CV 39.54% 70.48% 79.36% CV 39.54% 70.48% 79.36% 

* - ensaios elaborados para a calibração do equipamento 
 
No que respeita aos módulos de elasticidade, as diferenças entre os valores obtidos 

por Oliveira e pelo actual estudo são significativas. Dos 18.8 GPa (com CV = 6%) obtidos 
em ensaios de compressão, em tracção o valor médio foi cerca de 4.8 GPa e com um 
elevado coeficiente de variação (CV = 80%). Este valor representa cerca de 26% do valor 
obtido por Oliveira (2000), tal como discutido na Secção 2.3. O seu valor, máximo e 
mínimo, foi de 10.3 e 1.5 GPa, respectivamente. A média do módulo secante no pico 
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(3.4 GPa) tem um valor inferior ao módulo inicial em 29% e o seu coeficiente de variação 
continua muito elevado (também perto de 80%). 

Analisando o conjunto de provetes em que se obteve sucesso na determinação da 
energia de fractura (ver Tabela 2.11), a média da resistência em tracção (4 MPa) aumentou 
ligeiramente, face aos resultados anteriores, assim como o coeficiente de variação (45%). 
A energia de fractura estimada para o arenito é de 113.3 N/m (CV = 35%), o que traduz um 
material frágil. Este valor é bastante razoável, uma vez que se trata de um material frágil. 
Este valor é apenas 20% superior ao registado experimentalmente, conforme se pode 
observar na Tabela 2.11, o que demonstra a excelente capacidade do equipamento de 
ensaio. 

 
Tabela 2.11 - Valores da resistência e energia de fractura para os provetes da série M 

Provete ft 
[MPa] 

ftu 
[MPa] ftu/ft 

GfI,med 
[N/m] 

GfI,est 
[N/m] GfI,med/GfI,est 

M2 2.64 1.72 0.65 62.33 122.22 51% 
M8 2.87 0.75 0.26 67.07 80.80 83% 
M15 3.50 0.76 0.22 104.14 148.77 70% 
M16 3.03 0.55 0.18 81.51 101.88 80% 
M17 3.31 0.66 0.20 72.98 104.26 70% 
M18 6.84 2.13 0.31 81.16 81.16 100% 
M21 6.11 1.73 0.28 149.28 201.72 74% 
M22 7.24 2.75 0.38 124.49 141.47 88% 

PAN4* 2.93 0.55 0.19 60.65 60.65 100% 
TRAC7* 3.32 0.72 0.22 101.80 117.01 87% 
TRAC9* 2.36 0.61 0.26 68.83 86.04 80% 

Média 4.01    113.27 80% 
CV 44.65%    35.07% 17.61% 

* - ensaios elaborados aquando da calibração do equipamento 
 
Estas grandezas, determinadas analiticamente, podem ser visualizadas na 

Figura 2.54, onde se sobrepõem todos os ensaios concretizados com sucesso. Claramente 
se distingem três provetes com elevada resistência e rigidez, fruto da grande variabilidade 
do material. Nos mesmos verifica-se que o gráfico decresce quase na vertical, após o pico 
de resistência. Em contrapartida, os restantes provetes têm menor resistência e rigidez, mas 
o gráfico, após o pico, não decresce tão acentuadamente. Curiosamente, dois dos provetes 
com maior resistência têm também a maior energia de fractura. 

Na Figura 2.54b encontra-se ilustrado o comportamento de cada provete após o pico 
de resistência, pelo gráfico ucorrig-σ. A deformação ocorrida no “softening”, até se atingir 
uma tensão de tracção de cerca de 15% do valor da resistência, foi, em média, de 40 µm. 
Na mesma figura está também representada a curva de aproximação usada por Lourenço 
(1995) (ver Eq. (2.8)), usando-se os valores de ft e GfI,est obtidos na Tabela 2.11. A curva de 
aproximação ajusta-se razoavelmente bem aos ensaios. 
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Figura 2.54 – Ensaios monotónicos: (a) envolvente de provetes; e (b) envolvente após a 
tensão máxima com aproximação pela expressão usada por Lourenço (1995) 

Outro aspecto importante é a forma dos diagramas após a tensão máxima não 
possuírem a forma em S (ver Secção 2.3). Isto poderá evidenciar que as condições de apoio 
permitiram o ajuste do provete com alguma rotação, durante o “softening”. 

Neste ponto, será então oportuno estudar a forma das macro-fendas de cada provete. 
Na Figura 2.55 apresenta-se para cada provete o aspecto final da fenda.  
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Figura 2.55 – Aspecto da fenda em alçado dos provetes 

Numa primeira observação, é de salientar o facto de existir sempre uma única macro-
fenda. Em três provetes a fenda tem a forma de S mas de, um modo geral e em alçado, a 
fenda é praticamente plana, devido à homogeneidade do material. Porém, pelas fotografias 
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da Figura 2.56, é possível verificar que a fenda é tridimensional, ou seja, o provete poderá, 
também, ter rodado segundo o eixo em que o conjunto dos LVDT’s instalados não 
poderam registar qualquer rotação. Deste modo, fica a confirmação de que se deverão 
adoptar quatro LVDT’s para a medição dos deslocamentos.  

A textura do material na fenda é rugosa, mas bastante homogénea. No final dos 
ensaios verificou-se que, na maioria dos provetes, não existia material destacado (ver 
Figura 2.56a, b e d). Mas, em alguns, o fenómeno do “bridging” foi registado, conforme se 
pode visualizar na Figura 2.56c.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 
Figura 2.56 – Aspecto final da fenda nos provetes: (a) provete M17; (b) provete M22; 

(c) ocorrência do “bridging”; e (d) provete M24 

 

2.3.4.2 Ensaios Cíclicos 

Na série de provetes PAN (ensaios cíclicos) diversos problemas ocorreram ao nível do 
equipamento de ensaio, que não possibilitaram a realização de uma campanha com 
sucesso. 

Ao longo dos ensaios de calibração, e quando se invertia o sinal do carregamento 
verificou-se que o sistema de amplificação de deformações (ver Figura 2.45) acusava 
algumas folgas nas suas ligações rotuladas, fruto do elevado uso na série de provetes M. 
Após a sua correcta rectificação, surgiu outro problema ao nível do actuador vertical, 
concretamente uma pequena folga surgia quando se invertia o sinal do actuador vertical, 
também fruto da repetida actuação dos actuadores. 
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Esta folga impossibilitava o correcto procedimento de ensaio pelo que os provetes 
entravam em rotura prematuramente e, por vezes, sem atingirem o pico de resistência. A 
reparação do actuador não poderia ser realizada em tempo útil para a execução deste 
trabalho, pelo que se decidiu não continuar com a série de ensaios cíclicos. 

Contudo, três dos ensaios efectuados foram realizados com êxito, pelo que se passam 
a apresentar. Na Figura 2.57 apresentam-se os diagramas u-σ destes ensaios. Novamente, a 
não-linearidade material, antes do pico de resistência pode ser observada. Nas primeiras 
descargas antes da tensão máxima, o provete não consegue recuperar totalmente o seu 
deslocamento inicial, ficando sempre com um deslocamento residual. Pode-se também 
observar que a rigidez, na fase elástica, aumenta ligeiramente o seu valor, após a primeira 
descarga. Nas sucessivas descargas não parece existir degradação dessa rigidez. 
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Figura 2.57 – Ensaios Cíclicos 

Na Tabela 2.12 apresentam-se os resultados obtidos para as grandezas que se 
pretendiam analisar. A energia de fractura determinada nos ensaios cíclicos foi inferior, em 
cerca de 25%, à calculada na série de provetes monotónicos.  

 
Tabela 2.12 – Resultados dos provetes da série PAN 

Provete ft 
[MPa] 

ftu 
[MPa] ftu/ft 

E0 
[GPa] 

Eu 
[GPa] 

GfI,med 
[N/m] 

GfI,est 
[N/m] GfI,med/GfI,est

PAN11 2.81 0.54 0.19 3.74 2.70 71.66 84.30 85% 
PAN23 2.02 0.70 0.35 6.10 5.42 32.43 36.44 89% 
PAN24 2.58 1.24 0.48 4.40 2.76 67.90 133.14 51% 

 
Na envolvente de ensaios apresentada na Figura 2.58a constata-se que, 

efectivamente, um dos ensaios se afastou significativamente dos restantes, pois a sua 
resistência é bastante menor, assim como a sua energia dissipada (ver resultados da Tabela 
2.12). Também se observa que, após o pico de resistência, o equipamento teve mais 
dificuldade em controlar o ensaio. A ocorrência deste tipo de problemas demonstra, não só 
a grande variabilidade do material, como também a sua fragilidade.  

A curva de ajuste apresentada na Figura 2.58b encontra-se dentro da mancha de 
resultados experimentais. 
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Figura 2.58 – Ensaios cíclicos: (a) envolvente de provetes; e (b) envolvente pós pico com 
aproximação pela expressão usada por Lourenço (1995) 

Quanto à forma como se propagou a fenda final, apenas se gerou uma única      
macro-fenda durante o processo de ensaio, como se pode constatar na Figura 2.59. Duas 
das fendas parecem ser planas em alçado, sendo a terceira em forma de S. Observando as 
fotografias da Figura 2.60, constata-se que a fenda é tridimensional. A sua superfície 
rugosa é bastante homogénea, como se verificou na série de provetes anterior. 

 

 
PAN11 

 
PAN23 

 
PAN24 

Figura 2.59 – Alçado da macro-fenda final do ensaio para cada provete 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2.60 – Aspecto final da fenda nos provetes: (a) provete PAN11; (b) provete 
PAN23; e (c) provete PAN24 
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2.3.4.3 Análise Global de Resultados 

Com base nos resultados obtidos nas duas séries de provetes e apesar de todas as 
dificuldades encontradas para a sua realização, poder-se-á facilmente concluir que: 

• Em virtude dos elevados coeficiente de variação obtidos para todas as grandezas 
calculadas, o arenito “Montjuic” apresenta grande variabilidade, podendo-se 
verificar no caso da resistência, diferenças de 1 para 3 (ver Tabela 2.10); 

• O valor médio da resistência de todos os provetes ensaiados foi cerca de 3.6 Mpa, 
com um coeficiente de variação de 40%, conforme se apresenta na Tabela 2.13; 

• No cálculo dos módulos de elasticidade, comprovou-se que ensaios realizados em 
provetes com entalhes conduzem a módulos de elasticidade inferiores aos reais. 
Constatou-se,também, que o valor médio é cerca de 26% do valor obtido por 
Oliveira (2000), o que está de acordo com o verificado por Pluijm (1999); 

• A energia de fractura de todos os ensaios realizados situa-se nos 107.13 N/m com 
um coeficiente de variação de 39%. No seu cálculo, a energia de fractura estimada 
nunca foi superior em 50% da energia registada pelo equipamento de ensaio.  

 
Na Tabela 2.13 são apresentados os resultados obtidos para as médias das grandezas 

calculadas, com as duas séries de ensaios. 
 

Tabela 2.13 – Resumo dos resultados das análises 

Grandezas Ensaios 
Monotónicos

Ensaios 
Monotónicos 

e cíclicos 

ft 
3.72 MPa  

(CV = 39%) 
3.55 MPa  

(CV = 40%) 

E0 
4.84 MPa  

(CV = 70%) 
4.83 MPa  

(CV = 66%) 

Eu 3.44 MPa  
(CV = 80%) 

3.47 MPa  
(CV = 74%) 

GfI,est 
113 N/m  

(CV = 35%) 
107.13 N/m  
(CV = 39%) 

 
Comparando estes resultados com os obtidos por ensaios monotónicos em 

compressão (Oliveira, 2000), verifica-se que a resistência em tracção (3.6 MPa) é cerca de 
4% da resistência em compressão (91.6 MPa com C.V. = 5%). 

As envolventes dos ensaios das duas séries de provetes apresentadas na Figura 2.61 
comprovam a grande variabilidade do material, quer na sua resistência à tracção, quer nos 
diferentes módulos de elasticidade, quer ainda na energia despendida durante o ensaio. O 
valor da resistência à tracção variou entre os valores de 2.0 e 7.0 MPa. A deformação 
máxima aceitável, com que os ensaios entraram em rotura, foi cerca de 50 µm. Em 
“softening” o material também apresenta grande variabilidade. 
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Figura 2.61 – Envolvente dos ensaios monotónicos e cíclicos 

Comparando os diagramas de resistência relativa de todos os ensaios após o pico, 
apresentados na Figura 2.62, pode-se concluir que a curva utilizada por Lourenço (1995) 
ajusta-se, razoavelmente bem ao conjunto de diagramas. Porém, não se verifica que, logo 
após a máxima tensão, os diagramas decrescem acentuadamente. Por isso, poderá-se 
concluir que, ou o material tem um comportamento efectivamente diferente do esperado 
para os materiais frágeis e, então, uma curva do género da Eq. (2.13) traduz mais fielmente 
o seu comportamento, ou ocorreram rotações nos provetes que originaram a suave 
transição entre a fase elástica e o “softening”, que os LVDT’s não foram capazes de 
registar. 
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Tensão de Tracção/Resistência vs  Def. Média 
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Figura 2.62 – Diagramas de tensão de tracção relativas para as deformações após pico: 
(a) ensaios monotónicos; e (b) ensaios cíclicos 
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2.4 Conclusões  

O comportamento ao corte das unidades com junta seca do arenito fica destacado pela sua 
não-linearidade na fase pré-patamar de carregamento, como foi descrita nas 
Secções 2.2.6.2 e 2.2.6.3, e pelo endurecimento, quer da resistência, quer da tangente do 
ângulo de atrito da junta, durante os primeiros ciclos de ensaio. 

Os diferentes tipos de superfície conduziram, também, a diferentes tipos de 
comportamentos, durante as sucessivas cargas e descargas.  

Os resultados obtidos nos ensaios de corte são bastante coerentes. Como confirmação 
da coerência de resultados obtiveram-se elevados coeficiente de correlação linear para as 
aproximações da recta de Coulomb, apresentada na Secção 2.2. 

Apenas na série bujardada de provetes ocorreu uma significativa diminuição do 
volume do material. Concluiu-se que é desprezável a variação da tangente do ângulo de 
dilatância para todas as séries de provetes, mas que a variação de volume poderá ser 
significativa na resposta das estruturas de alvenaria com juntas irregulares. 

Sendo as superfícies de contacto das séries S (serrada) e R (bujardada) as mais 
semelhantes às superfícies reais das estruturas, uma vez que é praticamente impossível 
encontrar nas construções históricas superfícies de contacto polidas, o valor médio da 
tangente do ângulo de atrito da junta, após uma acção cíclica, situa-se entre os valores de 
0.63 e 0.74, sendo a coesão nula. 

Quanto ao comportamento do arenito em tracção directa, através dos resultados 
obtidos, constata-se que se trata de um material frágil (GfI = 107.13 N/m) e com baixa 
resistência mecânica (ft = 3.6 MPa). A resistência em tracção é cerca de 4% da calculada 
em compressão. 

O valor do módulo de elasticidade obtido não se aproxima do seu valor real, pelas 
razões apresentadas na Secção 2.3. Contudo, existe uma possível correlação do seu valor 
com o determinado por Oliveira (2000) (ver Secção 2.3.4.2). 

A partir dos resultados obtidos pelos ensaios cíclicos não foi possível retirar qualquer 
conclusão do comportamento do material, devido ao reduzido número de ensaios 
realizados. 

Em jeito de conclusão final, dão-se por terminados os actuais e possíveis ensaios 
para a caracterização do arenito Catalão “Montjuic” ao corte e à tracção directa, realizados 
no Laboratório do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, com o 
equipamento actual. 
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Capítulo 3  

3.1 Introdução 

O objectivo principal da análise numérica deste trabalho foi a análise da 
vulnerabilidade sísmica de um quarteirão da Baixa Pombalina em Lisboa, junto da Praça 
do Comércio, nomeadamente o balizado pelas ruas da Alfândega, Fanqueiros, Comércio e 
Prata, onde também se situa um dos cafés mais prestigiados da Europa, o Café Martinho da 
Arcada (ver Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1– Quarteirão em análise visto da Praça do Comércio  

Tendo em vista a melhor compreensão deste tipo de estruturas históricas, houve a 
necessidade, não só de fazer o levantamento estrutural integral do conjunto de edifícios do 
quarteirão, como também de recuar um pouco no tempo e fazer uma recolha da história de 
Lisboa, da história do quarteirão em análise e dos processo de construção do edificado 
Pombalino. 

De acordo com os objectivos identificados da análise numérica, neste capítulo são 
apresentados os seguintes aspectos: (a) uma breve história de Lisboa,; (b) a reconstrução da 
nova cidade depois do terramoto de 1755; (c) as técnicas construtivas pombalinas; 
e finalmente, (d) o levantamento estrutural do quarteirão adoptado, com uma síntese dos 
dados recolhidos. 

Este Capítulo faz-se ainda acompanhar de um anexo com informação fotográfica e 
com peças desenhadas do levantamento efectuado (ver Anexo B). 
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3.2 Enquadramento Histórico 

3.2.1 Breve História da Cidade de Lisboa 

Em todos os rios de considerável caudal que atravessam ou nascem em Portugal existe, na 
sua foz ou ao longo do seu percurso, pelo menos uma grande cidade. Tal facto é bem 
notório no maior rio que atravessa Portugal Continental, o Rio Tejo, que tem perto da foz a 
maior cidade do país, Lisboa. O segundo maior rio, o Douro, tem igualmente a segunda 
maior cidade, a cidade do Porto, junto à sua foz. O Rio Mondego tem na sua margem a 
cidade de Coimbra. E assim sucessivamente, sempre a confirmar a importância que os 
cursos de água têm para a fixação das povoações – rios de água, mares de gente. 

De facto, a localização de Lisboa à beira rio e à beira mar, com fauna e flora ricas, 
com água em abundância, colinas e vales com excelente exposição solar, são condições 
que favoreceram, desde sempre, a fixação humana. 

As estações paleolíticas e neolíticas encontradas provam que a região de Lisboa tinha 
já um povoamento denso no decorrer da pré-história. Esta região foi também palco de 
encontro entre povos: Os Celtas (Século VIII-VII a.C.), os Cartagineses (Século V a.C.), os 
Fenícios e os Romanos (princípios do Século II a.C.), todos eles a habitaram. Mais tarde 
vieram os Bárbaros e em 711 chegaram os Mouros que ali permaneceram até 1147 (não 
esquecendo também os povos que tentaram saquear Lisboa: suevos, alanos, silingos e 
visigogos) (ver Figura 3.2).  

 

1147 1850 

1600 1950 

1750 
 

 1970 
Figura 3.2 – Gravura de Brunino de Lisboa (finais do Século XVI) e sua evolução no 

tempo 

Uma antiga etimologia fenícia da palavra Lisboa (Alis Ubbo – enseada amena) 
poderia ser a origem do seu nome, mas a lenda do herói grego Ulisses parece ser a mais 
convincente da sua origem. Os romanos em 205 a.C. após a conquista da Lusitânia 
chamaram-na Olissipone e os Árabes chamavam-na de Lixbunâ. 

Há indícios que em 472 houve um grande terramoto em Lisboa (França, 1987). 
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Os primeiros traços típicos de cidade foram criados pelos romanos. As suas 
construções encontram-se 3 a 4 metros abaixo das construções actuais da cidade, 
destacando-se as termas do império de Tibério, que se encontram sob a actual rua da Prata. 

Porém, os bairros mais antigos de Lisboa foram criados pelos árabes: vielas 
tortuosas, pequenas praças e casas que quase se tocam de um lado ao outro das ruas 
estreitas. Os árabes construíram, também, a primeira muralha de Lisboa que, até então, 
estava exposta aos ataques dos vândalos. Essa muralha com 15 000 m2 foi erguida com 
pedras das construções romanas destruídas pelos mouros. Antes da nacionalidade, a 
população de Lisboa rondava os 15 000 habitantes. 

Em 1147, Lisboa foi tomada por D. Afonso Henriques e as suas tropas. A cidade 
expandiu-se e D. Afonso III, em 1256, faz de Lisboa a capital do reino. No final da 
primeira dinastia, D. Fernando vê-se obrigado a construir nova muralha (1373-75) com 
105 000 m2, 34 portas e 77 torres, para abranger uma cidade que não parava de crescer. 

A parte central de Lisboa estabeleceu-se, a partir do Século XV, no vale mais 
profundo, onde séculos antes existia um braço do Tejo. O terreno é pantanoso, mau para as 
edificações, mas o bastante para afastar a concentração de diversas actividade naquela 
zona. Por curiosidade, nas caves do Teatro D. Maria II (1843-46) ainda se ouve correr água 
subterrânea. 

Em 1515-21 foi construída a torre de Belém e em 1523 a Casa dos Bicos. 
Em 1531 outro grande terramoto abalou Lisboa. Seguiram-se outros, em 1551 e 1597 

(França, 1987). 
Nos Século XV, a população de Lisboa rondava os 50 000 habitantes, no Século 

XVI, os 80 000 e, no Século XVII os 100 000 (Figura 3.3). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.3 – Lisboa no século XVII e XVIII: (a) Lisboa em 1650, planta topográfica de 
João Nunes Tinoco ; e (b) Terreiro do Paço (lado poente) antes de 1755 

Lisboa era então a capital europeia do comércio, onde se cruzavam carregamentos de 
âmbar, benjoim e almíscar, rubis da Birmânia, diamantes da Narsinga e pérolas do Ceilão, 
ouro de Sofala, coral, pimenta, moedas bárbaras, etc. No porto encontravam-se marinheiros 
de todos os países, soldados, cambistas, mercadores, artífices, frades e mendigos. Por ano 
entravam no estuário do Tejo cerca de 2000 embarcações (Figura 3.3). E a população de 
Lisboa continuava a crescer em larga escala (126 000 habitantes em 1626). Enfim, o 
mercantilismo reinava na altura. 

Consequentemente, com o aumento exponencial da população, Lisboa começava a 
ter problemas de salubridade pública. Escritos do Século XVIII relatam que em Lisboa 
ninguém se lavava e que a cidade estava cheia de becos imundos... 

Em 1755 um violento terramoto, seguido de um devastador incêndio pôs fim a 
séculos de história lisboeta. 

Mas a cidade não morreu... 
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Imediatamente à catástrofe e sob a direcção do Marquês de Pombal, uma nova 
Lisboa nasceu dos escombros. Novos planos para a cidade foram estudados e 
implementados, durante quase todo um século. A cidade cresceu em direcção a Campolide, 
Rato, Alcântara e Arroios. 

O primeiro recenseamento oficial de população foi efectuado em 1864 e apontava 
para cerca de 167 000 habitantes dentro de Lisboa e 34 000 nas áreas periféricas, que hoje 
já pertencem à cidade (ver Figura 3.2). Um século mais tarde, o censo de 1960 apontava 
para 817 300 habitantes: Nasceu a cidade industrial e cosmopolita. 

Em 1886 foi construída a Avenida da Liberdade, a primeira avenida de Lisboa. Os 
limites da cidade foram corrigidos, abarcando agora Chelas, a estrada militar da 
Ameixoeira, o Lumiar e Sete Rios. 

A Estação do Rossio foi inaugurada em 1887. 
Em 1888 foram traçadas as linhas das Avenidas Novas de Lisboa que ligam os vários 

pontos da cidade. A população em 1890 era de, aproximadamente, 301 000 habitantes. 
Nos primeiros anos do Século XX as classes altas de Lisboa continuavam a passar os 

verões nas quintas que se estendiam por Benfica e pelo Lumiar, enquanto os menos 
abastados apanhavam um ónibus puxado a cavalos em direcção a Olivais, Campolide e 
Chelas. 

O acentuado crescimento demográfico e a elevada discrepância entre o nível de vida 
rural e citadino, justificava a elevada afluência a Lisboa e, em 1900, o número de 
residentes nascidos fora da capital ultrapassa já o dos lisboetas de origem.  

A zona industrial de Lisboa alastrou-se ao longo da margem do Tejo. Os armazéns e 
as moagens situavam-se agora no Beato e em Xabregas, as fundições na Boavista, as 
fábricas em Alcântara e os trabalhadores moravam nos bairros pobres da Mouraria, 
Alfama, Castelo, Graça e Madragoa. 

Em 1959 foi inaugurado o Metropolitano de Lisboa. 
As Primeiras Grandes migrações dão-se até aos anos sessenta, quando a população 

de Lisboa atinge cerca de 802 000 habitantes. Os limites da cidade estenderam-se até 
Belém, Benfica e Carnide, Lumiar e Ameixoeira, Charneca e Olivais. 

Em 1970, a cidade obtém quase a configuração actual, com 750 000 habitantes (ver 
Figura 3.2). Nela se distinguem, com facilidade, três grandes zonas: a Baixa, o Porto e os 
bairros velhos. 

O censo de 1981 registou 807 937 habitantes na cidade e 2 069 467 na Grande 
Lisboa. Em 1991, novo censo contou 663 394 habitantes em Lisboa, 1 836 484 na Grande 
Lisboa e 1 460 231 no Vale do Tejo, somando 3 296 715 habitantes (ver Tabela 3.1). 

Esta é a breve história de Lisboa, desde os seus primórdios até aos nossos dias. A 
grande metrópole que foi o centro da Europa Ocidental, no período Manuelino e Iluminista 
de Pombal, está cheia de cultura viva, esculpida no “rosto” e nos “ossos” das estruturas dos 
edifícios, inclusivé enterrada nos alicerces que as suportam. 

3.2.1.1 Alguns Dados Estatísticos Referentes a 1991 

Nas tabelas 3.1 a 3.5 apresentam-se alguns dados estatísticos referentes ao censos realizado 
em 1991 (Censos, 1991). 
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Tabela 3.1 – População residente, população presente e famílias  

População Residente População Presente Famílias 

HM H M HM H M Clássicas 
Residentes 

Institu-
cionais 

Zona 
Geográfica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lisboa e Vale 
do Tejo 3.296.715 1.584.016 1.712.699 3.310.253 1.594.391 1.715.862 1.126.900 884 

Grande Lisboa 1.836.484 871.747 964.737 1.855.640 883.605 972.035 634.182 565 
Lisboa 663.394 302.849 360.545 681.063 315.108 365.955 245.070 344 

HM – Homens e mulheres; H – Homens; M – Mulheres 
 
Tabela 3.2 – Núcleos familiares, alojamentos e edifícios 

Alojamentos Familiares Núcleos 
Familiares 
Residentes Total Clássicos Outros

Alojamento 
Colectivos Edifícios Zona 

Geográfica 
1 2 3 4 5 6 

Lisboa e Vale do 
Tejo 956.561 1.438.481 1.422.198 16.283 3.535 660.238 

Grande Lisboa 524.596 747.081 753.759 13.322 2.143 217.181 
Lisboa 184.205 278.033 270.835 7.198 1.201 62.041 

 
Tabela 3.3 – Principais materiais utilizados na construção em Lisboa e Vale do Tejo 

Edifícios segundo o número de pavimentos 

Total Percen-
tagem Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 

Com 7 
ou 

mais 

Zona  
Geográfica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elementos resistentes 660.237 100% 400.389 165.809 33.213 30.884 14.319 6.608 10.375
Betão armado 302.108 46% 143.970 92.213 19.500 22.507 10.456 4.185 9.277 

Paredes resistentes sem 
serem de betão armado 240.272 36% 166.712 50.946 10.652 6.858 2.998 1.157 949 

Pedra 90.692 14% 66.386 19.756 2.469 1.110 650 232 119 
Madeira 5.309 1% 4.261 673 174 129 58 13 4 
Outros 21.856 3% 19.060 1.921 418 250 160 21 26 

Paredes exteriores 660.237 100% 400.359 166.509 33.213 30.854 14.819 5.608 10.375
Alvenaria de tijolo 469.958 71% 267.608 129.855 25.183 24.429 10.814 4.177 7.892 

Alvenaria de blocos de 
betão ou outros blocos 84.122 13% 52.783 16.465 4.685 4.526 2.400 1.012 2.251 

Pedra não aparelhada 66.528 10% 47.617 14.342 2.295 1.170 687 277 140 
Madeira 3.981 1% 3.596 233 55 51 26 9 11 
Outros 35.648 5% 28.755 4.614 995 678 392 133 81 

Cobertura 660.237 100% 400.389 165.609 33.213 30.854 14.319 5.608 10.376
Em terraço 10.959 2% 2.747 1.213 718 1.529 1.106 765 2.881 
Inclinada 642.476 97% 395.506 162.991 31.959 28.591 12.630 4.501 6.298 

Revestida a telhas 626.220 (97%) 383.358 161.054 31.416 28.036 12.208 4.343 5.805 
Revestida a outros 

materiais 16.256 (3%) 12.148 1.937 543 555 422 158 493 

Mista 6.802 1% 2.106 1.305 536 734 583 342 1.196 
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Tabela 3.4 – Edifícios, segundo a forma da cobertura  

Cobertura 
Em 

terraço 

Inclinadas 
revestidas 
a telhas 

Inclinada com 
outros 

revestimentos 
Mista 

Zona  
Geográfica 

1 2 3 4 

Lisboa e Vale do Tejo 10.959 626.220 16.256 6.802 
Percentagem (2%) (95%) (2%) (1%) 

Grande Lisboa  6.739 196.951 9.625 3.866 
Percentagem (3%) (91%) (4%) (2%) 

 
Tabela 3.5 – Edifícios, segundo os principais materiais utilizados nas paredes  

Elementos Resistentes Paredes Exteriores 

Betão 
armado 

Paredes 
resisten-
tes sem 
ser de 
betão 

armado 

Pedra Madeira Outros
Alvenaria 
de tijolo 
corrente

Alv. de 
blocos 

de betão 
ou 

outros 
blocos 

Pedra 
não 

apare-
lhada 

Madeira Outros
Zona  

Geográfica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lisboa e Vale 
do Tejo 302.108 240.272 90.692 5.309 21.856 469.958 84.122 66.528 3.981 35.648

Percentagem (46%) (36%) (14%) (1%) (3%) (71%) (13%) (10%) (1%) (5%) 
Grande Lisboa 109.861 77.933 23.784 2.170 3.433 161.855 28.256 18.961 1.461 6.648
Percentagem (51%) (36%) (11%) (1%) (1%) (74%) (13%) (9%) (1%) (3%) 

 
Na Figura 3.4 apresenta-se a evolução da população da Cidade de Lisboa até ao final 

do Século XX. 
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Figura 3.4 – Gráfico da evolução da população de Lisboa ao longo do tempo 
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3.2.2 A Catástrofe 

“A manhã do 1º de Novembro anunciava-se calma e quente, na continuação dos belos dias 
de fins de Outubro: a temperatura era de 17.5 graus. O céu estava sem nuvens, brilhava o 
Sol; um vento ligeiro soprava na direcção nordeste. Pelas 9 horas e 40 minutos, depois de 
um grande ruído subterrâneo que aterrorizou toda a gente, a terra teve um primeiro abalo, 
vertical, depressa seguido por outro, horizontal, no sentido Norte-Sul. Os dois abalos não 
duraram mais de minuto e meio, mas, depois de um minuto de intervalo, um novo abalo, 
mais violento, prolongou-se durante dois minutos e meio, e logo um terceiro durou mais 
três minutos. Entre o segundo e o terceiro abalos houve ainda um minuto de intervalo. 
Durante estes nove minutos, o rumor subterrâneo foi ouvido sem interrupção. O céu ficou 
escurecido pelos gases sulfúricos exalados pela terra (notaram-se fendas compridas e 
estreitas nas ruas) e sobretudo pela poeira, que tornava a atmosfera irrespirável. Ao 
mesmo tempo, as águas retiraram, deixando ver o leito do rio – para se precipitarem em 
seguida, em enormes vagas, que varreram o Terreiro do Paço e as ruas e os terrenos 
próximos das margens. O capitão de um barco inglês ancorado no meio do Tejo contou, 
numa carta dirigida ao seu armador, como viu a água elevar-se e precipitar-se de 16 pés 
de altura, três vezes seguidas, em cinco minutos. Pelas 11 horas, um novo tremor de terra 
fez ainda cair alguns edifícios. 

Em seguida, houve um incêndio que durou cinco a seis dias, e que completou a obra 
do terramoto. Foi o fogo, de resto, o causador da maior parte dos prejuízos: «se a cidade 
o não tivesse sofrido, a sua ruína teria sido rapidamente reparada», escreve uma 
testemunha da catástrofe” (França, 1987). 

O terramoto, o maremoto e o consequente incêndio de 1 de Novembro de 1755 
formaram a maior catástrofe que Portugal e talvez a Europa conheceu até hoje, capaz de 
destruir uma cidade (ver Figura 3.5). O violento sismo que abalou Lisboa, atingindo a 
intensidade X da escala de Mercalli (Sousa, 1928) (ver Figura 3.6), foi difundido por todo 
mundo, tornou-se o símbolo do poder destruidor dos terramotos e foi o primeiro sismo a 
ser estudado mais profundamente, do qual existem muitos resultados de observação dos 
seus efeitos macrossísmicos.  

 

 
Figura 3.5 – Lisboa, 1 de Novembro de 1755 
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Figura 3.6 – Zonas atingidas pelo terramoto e incêndio 

O sismo foi de tal forma violento e extenso que chegou a ser sentido, não só em todo 
Portugal continental mas também na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na 
Alemanha, na Holanda, na Áustria, na Finlândia, na Escócia, na Irlanda, na Bélgica, na 
Suíça, nos Açores e na Madeira, em Marrocos, nas encostas do Brasil e, até, nas Antilhas. 
A terra nesse dia não parou de tremer. O epicentro do sismo localizou-se no Banco de 
Gorringe, à cota de 30 m e muitas réplicas foram sentidas nos dias seguintes, tem sido 
registados 500 abalos até Setembro de 1756 (França, 1987). 

Lisboa tinha já sofrido outros grandes terramotos como os de 472, de 1531, que 
destruiu 1500 casas, de 1597 que fez desaparecer três ruas, três outros durante o Século 
XVII, de 1724 e de 1750, um no próprio dia da morte de D. João V. Mas nenhum destruiu 
Lisboa e quase toda a sua riqueza de uma maneira tão severa. 

Existem inúmeros escritos sobre o sucedido, mas muitos são exagerados, fruto do 
terror que se gerou. 

O número de mortes provocados pelo terramoto não é exacto. Vários autores, 
posteriormente, tentaram determinar o número mais aproximado. Moreira de Mendonça 
(França, 1987) apontou para 4% da população da altura – 10 000 mortos (250 000 
habitantes). O Marquês de Pombal, num comunicado oficial, apresentou 6 a 8 mil mortos, 
valor esse que se aproxima do estimado por Moreira de Mendonça. 

As causas da elevada mortalidade foram três: a inadequação das estruturas em altura, 
para suportar acções horizontais elevadas; o tecido urbano mourisco, mal organizado, que 
dificultou a prestação de socorros; e o pânico. 

Um estudo que Pereira de Sousa realizou em 1909 (Sousa, 1928) mostra não só o 
número de óbitos como também as freguesias mais destruídas, bem como o sucedido com 
os mosteiros e alguns conventos. Desse estudo apresentam-se os quadros nas tabelas 3.6 a 
3.11. 

Colinas Grau 10 na escala de Mercali Zona devastada pelo incêndio 
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Tabela 3.6 – Freguesias queimadas 

Antes do Terramoto Depois do Terramoto 
Freguesias 

Fogos Almas Fogos Almas 
1 S. Julião 4600 7016 – 1719 
2 S.ta Justa 1940 8000 – 2976 
3 S. Nicolau 2325 9814 575 1525 
4 N. S. da Conceição 850 3400 84 438 
5 S.ta Maria Madalena 800 3700 – 434 
6 S.ta Maria 896 4255 – – 
7 S. João da Praça 300 – 300 – 
8 S.ta Cruz do Castelo 322 – – 251 
9 S. Bartolomeu 440 500 51 170 
10 S. Jorge 58 – – – 
11 S. Mamede 300 1370 12 60 
12 Mártires 4600 7000 – 2288 
13 SS. Sacramento 646 3400 – 1100 
14 N. S. da Encarnação 2002 9523 – 4000 
15 Loreto – – – – 
16 Chagas de J. – – – – 
17 S. Paulo 1000 4000 1000 4000 

 
Tabela 3.7 – Freguesias arruinadas 

Antes do Terramoto Depois do Terramoto 
Freguesias 

Fogos Almas Fogos Almas 
1 S. Vicente 544 – 500 – 
2 S.to André 140 550 213 757 
3 Salvador 266 4050 200 – 
4 S. Pedro 252 4500 150 700 
5 S. Miguel 870 3700 435 4850 
6 S. Lourenço 150 650 143 483 
7 S. Cristóvão – – – – 
8 N. S. dos Anjos 2140 – – 2117 
9 N. S. da Pena 4336 5966 – 4336 
10 N. S. Socorro 1600 – – 840 
11 S.ta Catarina 1874 8255 1465 8020 
12 N. S. das Mercês 840 – 840 – 
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Tabela 3.8 – Freguesias bem livradas 

Antes do Terramoto Depois do Terramoto 
Freguesias 

Fogos Almas Fogos Almas 
1 N. S. da Ajuda 600 – – – 
2 S.ta Isabel 1460 5626 2415 11655 
3 Santos 1800 8150 – – 
4 S. Tomé 275 – 250 – 
5 S. Tiago 420 – 120 – 
6 S. Martinho 30 300 30 300 
7 S.ta Marinha 200 – 200 – 
8 S.to Estevão 4429 4329 878 3400 
9 S.ta Engracia 1330 – 1210 – 
10 S. José 1100 5600 1160 – 
11 S. Seb.ão da Pedr.a 54 2400 – – 

 
Tabela 3.9 – Mosteiros afectados pelo fogo e religiosos mortos 

Mosteiro Mortos 
Santíssima Trindade – Religiosos que morrerão 15 
Nossa Senhora do Carmo 14 
Francisco da Cidade 12 
Espirito Santo 4 
Boa Hora  – 
Domingos                                                             3 
Corpos Cristi                                                                       – 
S.to Eloy 7 
N. S. da Conceição no Castelo de S. João de Deus.            – 
Hospício do Seminário de Varatojo                                    – 
Colégio de S. Patrício                                                   – 
N. S. da Conceição de Arrábidos                                        – 
Hospício Religiosos de Belém                                           – 
Recolhimento de N. S. da Encarnação                                – 
Recolhimento de meninos pobres                                       – 
     Total 55 
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Tabela 3.10 – Mosteiros arruinados e pessoas que morreram 

Mosteiro Mortos 
Francisco de Xabregas                                                   – 
Vicente                                                                – 
Coléginho de S.to Antão                                                    – 
N. S. da Graça     2 
Penha de França     3 
Colégio de S.to Antão    3 
Desterro                                                                  – 
Pedro de Alcantara                                                      – 
N. S. de Jesus                                                     – 
N. S. da Estrela                                                              2 
S. de Belém - Caio a abobada da Igreja em Dezembro de  1756              – 
    Total 10 

 
Tabela 3.11 – Lista de vários Mosteiros arruinados e livrados 

Outros Mosteiros Arruinados Mosteiros de Religiosos Bem Livrados 

N. S. da Divina Providencia. 
Corpo Santo Dominicos. 
Santa Joana Dominicos. 
Hospício dos Brunos. 
Hospício de Santo António dos Capuchos. 
Hospício dos Marcenarios. 
Hospício do Menino de Deus. 
Hospício dos Tomaristas. 
S. Camilo de Lelis. 
Colégio de S. Pedro e S. Paulo 

Mosteiros de Religiosas Bem Livrados 

N. S. da Quitação Flamengas. 
N. S. do Bom Sucesso. 
S.ta Marta. 
N. S. da Encarnação Comendadeiras. 
S.ta Apolonia. 
S.ta Brizida Inglezinhas. 
N. S. dos Remédios Trinas do Rato. 
N. S. da Soledade Trinas Recoletas. 
S.to Crucifixo Francesas. 
Hospício do Menino de Deus. 
Recolhimento de N. S. da Encarnação e 
Carmo. 
Recolhimento do Espirito Santo. 
Recolhimento da N. S. da Piedade 
Convertidas. 

 
Paulistas. 
S. Roque. 
S. Bento da Saúde. 
S. Francisco de Paula. 
S. João de Deus. 
S.ta Rita. 
N. S. das Necessidades. 
N. S. dos Remédios Carmelitas. 
N. S. dos Remédios Trinitarios. 
S. João Nepumeseno. 
S. Vicente de Paula Ri1hafolles comam de Missas. 
N. S. do Livramento. 
Hospício de N. S. da Conceição Capuchos. 
Hospício de N. S. da Conceição Clérigos pobres. 
Colégio dos Catecumenos. 
N. S. dos Anjos barbadinhos. 
Colégio de S. Francisco Xavier Jesuítas. 
Colégio de S. Pedro e S. Paulo. 
Hospício de N. S. dos Anjos Brancanas. 
Hospício de N. S. do Carmo M.ces Pernambuco. 
Hospício de N. S. da Conceição Franciscanos Rio 
de Janeiro. 
Hospício de N. S. da Conceição Franciscanos Ilha 
da Madeira. 
S.to António dos Capuchos. 
N. S. da Porciuncula Capuchos franceses. 
Colégio de Jesus Meninos Orfãos. 
N. S. da Anunciação Jesuítas da Cotovia. 
Hospício S.or Jesus da Boamorte. 
S.to António Capuchos da Cruz da Pedra. 
 

 
Toda a parte baixa do centro da cidade (entre o Terreiro do Paço, ao sul, e o Rossio, 

ao norte, entre o sopé do declive do monte coroado pelo Castelo de S. Jorge, a leste, e uma 
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linha que sobe perpendicularmente ao Tejo, até às alturas de S. Roque, na orla do Bairro 
Alto, a oeste), formando um rectângulo quase regular de 1200 × 600 m2, sofreu os abalos 
mais fortes, como se representa na Figura 3.6, marcados pelo grau X na escala de 
intensidade de Mercalli, estimando-se que tenha estado próximo do máximo na escala de 
magnitude de Richter. As mesmas acções abalaram toda a costa, num arco de 2500 m de 
raio, tendo como centro o Terreiro do Paço. O resto de Lisboa sofreu abalos de intensidade 
VIII, da escala de Mercalli. 

Segundo Pereira de Sousa (1928), o sismo destruiu 10% dos edifícios, danificou 60% 
e poupou os restantes 30%. Os edifícios de maior altura foram os mais sacrificados; com 
enormes aberturas de fendas, muitos tiveram ruína completa e outros ficaram sem 
cobertura. Os escombros resultantes dos edifícios caíram para as ruas, causando mais 
vítimas e dificultando a prestação de socorros. Uma enorme poeira levantou-se no ar, 
tornando-o irrespirável. 

Pereira de Sousa (1909) concluiu, também, que as construções que sofreram maiores 
danos foram as que se situavam em zonas de aterros, aluviões e areolas, como o edifício da 
Alfândega, o Palácio da Inquisição, o Hospital Real de Todos os Santos, etc. 
Contrariamente, os edifícios construídos sobre zonas calcárias e basálticas, sofreram 
menores danos, resistindo quase intactos aos abalos, como o Palácio das Necessidades, o 
Convento dos Capelinhos Italianos, o Aqueduto das Águas Livres, etc. 

De facto, Lisboa situa-se junto à falha do Vale Inferior do Tejo e do Gargalo do Tejo 
(ver Figura 3.7), encontrando-se dentro da área onde o epicentro dos sismos se encontram 
nas zonas de grande potencialidade tectónica. As zonas de aluviões e terrenos menos 
consolidados em Lisboa são aquelas que, na ocorrência de um sismo destrutivo, sofrerão 
danos de intensidade mais elevada. 

Um estudo mais recente (Nunes, 1994) prova que, no caso de um sismo de 
magnitude moderada ou forte, com epicentro nas regiões que mais afectam Lisboa, é de 
esperar um aumento das amplitudes na banda dos 4 a 6 Hz, nas zonas dos aluviões. 

O incêndio que se seguiu ao terramoto durante seis dias (ver Figura 3.7b), destruiu 
inúmeros bens preciosos e riquezas incalculáveis. A origem do incêndio é incerta. Alguns 
escritos atribuem a sua causa ao derrube das chaminés e à dispersão das matérias 
inflamáveis, outros atribuem-na ao facto do terremoto ter ocorrido no dia de               
Todos-os-Santos e as igrejas estarem iluminadas com velas de cera. Sabe-se, também, que 
grupos de bandidos ateavam fogo em algumas partes da cidade, para depois procederem a 
pilhagens. O incêndio estendeu-se, quase, até ao limite da zona em que o sismo atingiu a 
intensidade X da escala de Mercalli (ver Figura 3.6) e podia ser visto de Santarém. O seu 
rescaldo durou mais de três semanas. 

Os efeitos geológicos do terramoto, segundo Pereira de Sousa (Sousa, 1928), 
limitaram-se unicamente a quebradas “éboulements” ou aberturas de fendas no solo, 
algumas vezes com saída de areia e água, associada a modificações nas nascentes. 
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(b) 

(a) (c) 
Figura 3.7 – Terramoto: (a) Carta sismotectónica de Portugal Continental; (b) incêndio no 

Hospital Real; e (c) o terramoto e o tsunami 

O cenário final do terramoto era aterrorizador (ver Figura 3.8). Lisboa, cidade de 
comércio e de luxúria, transformara-se na cidade de escombros. Com a parte central 
praticamente arruinada, com amontoados de entulho espalhados por toda a parte, derrubes 
constantes do que restava das estruturas, que ainda tinham ficado de pé e um cheiro 
nauseabundo que pairava no ar, saturado de pó e de fumo, sob gritos afagados da 
população. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.8 – Cenários de destruição: (a) ruínas da Ópera; (b) ruínas de S. Nicolau; 
(c) ruínas do Largo Patriarcal; e (d) ruínas da igreja de S. Paulo 
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3.2.3 Registo dos Sismos em Portugal Continental  

Na Tabela 3.12 apresenta-se uma lista da sismicidade histórica em Portugal continental, 
onde se verifica a repetida ocorrência de abalos de média intensidade em Lisboa no 
Século XX. 

 
Tabela 3.12 – Sismos mais importantes em Portugal Continental (Senos, 1994) 

Coordenas. do 
Epicentro Data Hora 

Latitude Longitude 
Região Imáx Mag. Cota. do 

foco Tsunami Obs 

1531.01.26 04:30 39º 00,0’N 08º 51,0’W BENAVENTE IX 7,0 24 m Sim M 

1722.12.27 17:30 37º 10,0’N 07º 57,0’W LOULE IX 7,0 10 m ? M 

1751.12.19 11:00 41º 10,0’N 07º 00,0’W MONCORVO VI 5,0 - Não M 

1755.11.01 9:30 36º 00,0’N 10º 30,0’W LISBOA X 9,0 30 m Sim M 

1858.03.19 13:30 41º 11,0’N 07º 02,0’W MONCORVO VII 5,6 29 m Não M 

1858.11.11 07:15 38º 16,0’N 08º 52,0’W SETÚBAL IX 7,0 17 m Não M 

1909.04.23 17:40 38º 57,0’N 08º 46,0’W BENAVENTE IX 7,0 
6,9 4 m Não M 

1911.02.09 19:17 41º 42,0’N 08º 54,0’W VIANA DO 
CASTELO V 5,0 14 m Não M/I 

1912.10.18 21:30 41º 23,0’N 08º 23,0’W GUIMARÃES V 4,3 10,6 m Não M 

1913.06.09 21:34 39º 18,0’N 09º 16,0’W ÓBIDOS V 4,3 9 m Não M 

1913.08.07 12:18 38º 44,0’N 09º 23,0’W CASCAIS V 4,3 
4,6 7 m Não M 

1913.10.27 04:30 41º 30,0’N 09º 00,0’W VIANA DO 
CASTELO V 5,0 26 m Não M 

1914.09.25 17:52 38º 53,0’N 08º 43,0’W S. ESTEVÃO VI 5,0 5 m Não M 

1915.07.11 11:28 37º 00,0’N 10º 30,0’W 
FAIXA 

LITORAL 
OCIDENTAL 

V 7,0 
6,6 13 m Não M/I 

1918.12.25 10:34 42º 10,0’N 
41º 30,0’N 

08º 24,0’W 
07º 00,0’W NIEVES VII-

VIII 
5,9 
4,4 Ca 20 m Não M/I 

1919.03.13 22:30 41º 09,0’N 08º 23,0’W PENAFIEL VI 4,8 5 m Não M 

1920.11.26 11:39 42º 30,0’N 08º 30,0’W PONTEVEDRA VII 5,3 
4,7 19 m Não M/I 

1926.02.28 22:12 38º 20,0’N 
38º 35,0’N 

07º 47,0’W 
07º 54,0’W ÉVORA VI-

VII 
5,6 
5,5 28 m Não M/I 

1926.12.18 14:45 38º 44,0’N 09º 05,0’W LISBOA VI 4,8 
5,4 7 m Sim M/I 

1931.05.20 03:28 37º 36,0’N 16º 30,0’W 
FAIXA 

LITORAL 
OCIDENTAL 

V 7,1 - Não I 

1941.11.25 18:03 37º 25,0’N 19º 01,0’W 
FAIXA 

LITORAL 
OCIDENTAL 

VI 7,9 - Sim I 

1948.08.12 23:03 40º 05,0’N 
40º 04,0’N 

08º 20,0’W 
08º 35,0’W CONDEIXA VI 5,0 

5,2 6 m Não M/I 

1948.11.18 03:35 41º 30,0’N 08º 30,0’W VIANA DO 
CASTELO V 5,0 

5,0 26-31 m ? M/I 

1956.08.16 02:09 36º 45,0’N 
36º 36,0’N 

08º 34,0’W 
08º 38,0’W ALJEZUR VI 5,3 

5,0 20 m Não M/I 

1962.12.26 08:58 39º 21,0’N 10º 39,2’W LISBOA VI 5,0 
4,8 5 m Não M/I 

1964.03.15 22:30 36º 58,0’N 
36º 13,0’N 

07º 33,0’W 
07º 37,0’W TAVIRA VII 6,3 

6,2 29 m Não M/I 

1966.08.26 05:56 38º 02,0’N 
38º 06,0’N 

08º 37,0’W 
08º 36,0’W 

S. BARTOLO-
MEU DA SERRA

VI-
VII 

5,3 
4,7 5 m Não M/I 

1969.02.28 02:40 35º 58,0’N 10º 35,0’W SAGRES VIII 7,9 
8,0 14-25 m Sim M/I 

1999.04.30 10:05 - - LISBOA V 4,4 - Não M/I 
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3.3 A Construção da Nova Lisboa 

Após o infortúnio, a grande metrópole ou rapidamente se erguia ou se deixava morrer por 
entre os amontoados de escombros que cobriam toda a vida urbana e comercial que tivera. 
O primeiro ministro do reino, Marquês de Pombal, de seu nome Sebastião José de 
Carvalho e Melo, pronunciou a célebre frase “enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. A 4 
de Dezembro de 1755 (1 mês depois da catástrofe), o primeiro ministro recorreu ao 
Engenheiro-Mor do reino, mestre de campo-general Manuel da Maia (ver Figura 3.9a), 
confiando-lhe a árdua tarefa de orientar a reconstrução da “Nova Lisboa”. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.9 – Os obreiros da Nova Lisboa: (a) Manuel da Maia; (b) Eugénio dos Santos; 
e (c) Carlos Mardel 

Manuel da Maia, nascido em 1677, tinha já 80 anos e chegava ao fim de uma carreira 
de Engenheiro militar notável. Perito em trabalhos de fortificação já se tinha pronunciado 
sobre a segurança dos edifícios e higiene das ruas e habitações de Lisboa. A nova cidade 
foi assim, praticamente, entregue nas mãos de um Engenheiro, que veio a criar um estilo 
novo, designado “Pombalino”. 

Prontamente, Manuel da Maia apresentou a Pombal cinco soluções para a 
reconstrução de Lisboa: reconstruir pura e simplesmente a cidade tal qual como ela era, 
adoptando as soluções antigas de urbanização; corrigir as soluções antigas com o 
alargamento dos arruamentos; solução similar à anterior, mas com redução de dois 
pavimentos nos edifícios; reconstruição dos bairros centrais da baixa da cidade, segundo 
um novo plano; e por último a construção de uma cidade inteiramente nova. 

Durante cerca de um ano, variadíssimas ideias foram avançadas e muitas registadas 
em textos acerca da solução a tomar como referência para a reconstrução. A inovação das 
soluções técnicas propostas, os custos associados à reconstrução, bem como a rentabilidade 
dos investimentos, entre outras questões, dividiram opiniões. 

O nivelamento e alargamento das ruas, a uniformidade e simetria da nova tipologia 
dos edifícios, a remoção de passagens cobertas e eliminação de locais propícios à 
criminalidade, a redução, em altura, dos edifícios para dois andares, a melhoria das 
condições de salubridade e higiene, a introdução de uma nova unidade na divisão dos 
terrenos (bloco ou quarteirão) e a economia da construção, foram ideias sempre defendidas 
por Manuel da Maia. 

As novas plantas urbanísticas com a uniformidade dos arruamentos e edifícios, foram 
apresentadas pelo Arquitecto Eugénio dos Santos e Carvalho (ver Figura 3.9b), arquitecto 
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do Senado da cidade, formado na escola de Mafra e, naquela época, com 45 anos de idade. 
Ele foi o responsável, segundo a orientação de Manuel da Maia, pela realização de 
projectos dos arruamentos, das praças e das fachadas dos edifícios-tipo a construir. 

Manuel da Maia viria, mais tarde, a recrutar um segundo colaborador para a 
execução dos projectos, o tenente-coronel Carlos Mardel (ver Figura 3.9c), de origem 
húngara e imigrado em 1733, com sessenta anos de idade. Este colaborador era, então, 
engenheiro e arquitecto dos Paços Reais e das Ordens Militares. Carlos Mardel foi 
encarregado por Manuel da Maia de estudar o grande plano da “Nova Lisboa” ocidental: a 
Baixa. 

3.3.1 Os Planos da Baixa Pombalina 

A baixa da cidade foi a zona mais sacrificada pelo terramoto e sobre ela justificava-se um 
aprofundado estudo. Entre as praças do Terreiro do Paço e do Rossio, numa área com 
212000 m2, nasceu a “Nova Lisboa Iluminista”. 

O Engenheiro Manuel da Maia apresentou a Pombal, em 19 de Abril de 1756, seis 
projectos, em duas séries, para a reconstrução da baixa. Esses projectos foram elaborados 
por três equipas (dois por cada), chefiadas pelos capitães Poppe, o Arquitecto Eugénio dos 
Santos e o ajudante Gualter da Fonseca. Todos os projectos tinham em comum a 
preservação dos edifícios, com especial interesse de caracter histórico, cultural, religioso e 
político e das importantes praças do Rossio e do Terreiro do Paço. 

O primeiro projecto, elaborado pela equipa de Gualter da Fonseca (ver Figura 3.10a), 
limitava-se a reconstruir e a melhorar em pequenos aspectos a cidade destruída, impondo 
maior rigidez ao traçado mourisco existente, mas com pouca viabilidade para o futuro. 
Nele permaneciam as grandes ruas como a dos Ourives do Ouro, a Rua dos Douradores, a 
Rua dos Escudeiros, etc. O Terreiro do Paço permanecia intacto. A lembrança do passado 
permanecia relativamente intacta. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.10 – Projectos para a reconstrução: (a) Projecto N.º 1 de Gualter da Fonseca; e 
(b) Projecto N.º 2 dos capitães Poppe 

 
O segundo projecto, apresentado pelos capitães Poppe (ver Figura 3.10b), seguia 

uma estratégia que não obedecia aos traçados das ruas existentes, optando por rasgar três 
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grandes ruas partindo do Rossio em direcção ao rio, em que duas ruas seriam perfeitamente 
rectas e a terceira seria uma pouco oblíqua. Várias ruas cruzariam com as primeiras, 
formando um ângulo recto. Contudo, o Terreiro do Paço e o Rossio continuavam com as 
suas formas originais. As restantes áreas seriam reconstruídas segundo a sua forma inicial e 
enquadradas com os novos arruamentos. Com este projecto, romper-se-ia com a lembrança 
do passado entre as duas Praças. 

A mesma doutrina de criar uma malha regular de arruamentos estava patente no 
terceiro projecto, da equipa de Eugénio dos Santos (ver Figura 3.11a). Novamente três 
grandes arruamentos seriam alinhados desde o Rossio ao Terreiro do Paço. A meia 
distância entre as praças surgiria uma terceira, quadrada. A disposição dos novos 
arruamentos tentava solucionar, de uma forma racional, a ligação entre o Rossio e o 
Terreiro do Paço. Este último sofreria pequenos arranjos, abrindo-se ainda mais para o 
cais. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.11 – Outros Projectos para a nova cidade: (a) projecto N.º3 de Eugénio dos 
Santos;  (b) projecto N.º 4 de Gualter da Fonseca; e (c) projecto N.º 6 de 
Poppe 

É notória, à excepção do primeiro projecto, a tendência dos projectistas para impor 
que a “Nova Lisboa” nascesse assente numa malha regular e orientada segundo Norte-Sul. 
Este aspecto viria a confirmar-se, e de uma forma mais acentuada, na segunda série de 
projectos apresentados. 

No quarto projecto (ver Figura 3.11b), Gualter da Fonseca propunha criar onze 
arruamentos verticais perfeitamente orientados segundo o eixo Norte-Sul, que se iniciariam 
do lado do rio, terminando em cinco arruamentos do lado do Rossio. Os restantes 
arruamentos verticais terminavam na colina, limitando a Baixa. Todos os arruamentos 
verticais seriam atravessados por outros perpendiculares. Os três arruamentos completos 
no sentido Norte-Sul seriam divididos, a meio, por uma praça, a de S. Nicolau. O Terreiro 
do Paço sofreria, também, uma transformação, virando-se amplamente para o Rio Tejo.  

No sexto projecto, guardando o quinto para o fim (Figura 3.11c), Poppe mostra-se 
mais imaginativo. Criando novamente um traçado rectilíneo e com a mesma orientação 
para as ruas, Poppe prolongava a malha destas para Nascente e Poente de uma forma 
dinâmica, de modo a enquadrar-se com as áreas circundantes. Persiste a praça simétrica, a 
meio dos arruamentos centrais, e o Terreiro do Paço assume um contacto completamente 
distante das anteriores, afastando-se do Tejo por dois enormes edifícios.  
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Porém, o projecto que mais se ajustou às ideias iluministas de Pombal foi o de 
Eugénio dos Santos (o quinto a ser apresentado). 

Eugénio dos Santos apresentou um projecto com uma malha complexa, composta por 
oito ruas verticais e nove horizontais (ver Figura 3.12). As ruas que fazem ligação directa 
entre as duas importantes praças são denominadas por ruas nobres. A forma variada das 
ruas e dos quarteirões quebravam a monotonia e o ritmo metódico do urbanismo repetitivo. 
O Terreiro do Paço ficaria voltado para o rio, como se fosse uma enorme fachada e ao 
mesmo tempo a sala de entrada da cidade e do reino.  

É de salientar que o conceito de edifício ou prédio tem agora uma interpretação de 
bloco, ou quarteirão, formando uma unidade programada. O conjunto dessas unidades 
programadas, conjuntamente com os arruamentos, formam a malha reticulada, bem 
estruturada, transmitindo  a noção de urbanismo racional e iluminista. 

Este brilhante projecto, concluído em 12 de Junho de 1758, trata o problema da 
urbanização da “Nova Lisboa” de uma forma harmoniosa, desligando-se completamente 
da memória do passado, respeitando as orientações de Manuel da Maia e tornando-se no 
orgulho do Primeiro Ministro. Com este projecto, Lisboa mostraria ao mundo que nada a 
deteria, nem mesmo uma catástrofe, de continuar a ser uma grande metrópole.  

 

 
Figura 3.12 – Projecto N.º 5 de Eugénio dos Santos: solução adoptada para a reconstrução 

O projecto apresentado era provido de instruções sobre que madeiras deveriam ser 
empregues, bem como as regras gerais da reconstrução. 

A largura das vias principais era fixada nos sessenta palmos (cerca de 12 m), dos 
quais vinte (cerca de 4 m) eram destinados a passeios que, pela primeira vez, eram 
providos de cogumelos ou frades para proteger os bordos das rodas das carroças. A largura 
das restantes vias era estabelecida em quarenta palmos (cerca de 8 m), sendo vinte (cerca 
de 4 m) reservados aos passeios.  

A altura dos edifícios, de planta simétrica, também era fixada em dois andares com 
16 palmos  de pé direito (cerca de 3.25 m), com base nas observações empíricas de Manuel 
da Maia, que verificou que as construções com menor altura tinham resistido melhor ao 
terramoto. Foi também estabelecido que os edifícios, nas ruas principais, teriam varandas 
no primeiro andar e janelas de peito no segundo. Estas últimas propostas não tiveram 
aprovação do ministro do reino que pretendia edifícios de maior altura. 

Eugénio dos Santos foi então encarregue de estudar um projecto variante para as 
fachadas e tipologia dos edifícios. No seu estudo delineou a construção de edifícios de 
quatro andares, com loja no R/C, primeiro andar guarnecido com varandas, os dois andares 
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seguintes com janelas de peito e o último andar em águas furtadas, que mais tarde seria 
substituído por um andar corrido sobre a cornija. Eugénio dos Santos apresentou também 
três tipos de fachada (ver Figura 3.13): a do tipo A destinada às ruas principais; e outras do 
tipo B e C, que viriam a marcar o estilo de Edifício Pombalino. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.13 – Diversos tipos de fachadas: (a) fachada do tipo A; (b) fachada do tipo B; 
e (c) fachada do tipo C 

3.3.2 O Início da Reconstrução da Baixa 

O testemunho de um visitante em 1765 (França, 1989) relata que “parecia que não havia 
pressa alguma em começar a reconstruir a cidade”. Os escombros que restavam dos 
antigos edifícios e que mais tarde viriam a servir de material de construção para os novos, 
mantinham-se em amontoados dispersos. No ano seguinte, outra testemunha afirmou que 
esses amontoados estavam agora ainda maiores, mas dispostos de uma forma organizada e 
que, por entre eles, se rasgavam ruas perfeitamente alinhadas. Algumas habitações 
começavam a ser construídas.  

Em 1771 podia ver-se grandes amontoados de pedra destinados à construção no 
centro da Baixa. Em 1775 o Terreiro do Paço, agora designada Praça do Comércio, estava 
parcialmente edificado. Até ao início do século seguinte, a reconstrução da cidade parecia 
lenta para os que a visitavam. Na verdade a obra duraria quase um século. Essa obra, 
segundo os escritos encontrados por Augusto-França (França, 1989), teria custado ao 
cofres do reino cerca de 600 contos de reis. 
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3.3.3 O Quarteirão em Análise 

Não existe qualquer registo do início da construção do quarteirão a ser estudado no 
presente trabalho, mas pensa-se que como ele se integra nos edifícios da Praça do 
Comércio, a sua construção data da mesma época da Praça. Inúmeras remodelações foram 
feitas, quer interiores, quer exteriores, até aos nossos dias, como se detalhará Secção 3.5. 

O quarteirão é constituído por um bloco de 62.5 × 43.5 m2, com um dos cunhais 
voltado para a Praça, no qual se incluem arcadas. A fachada voltada para a Rua da 
Alfândega é do tipo A. Na fachada correspondente à Rua dos Fanqueiros, dois dos 
edifícios têm fachada do tipo C, ao passo que o terceiro, o edifício central, tem uma 
fachada que não se enquadra no estilo inicial pombalino. Em relação à fachada da Rua do 
Comércio, esta é praticamente do tipo B, com ligeiras alterações ao nível do R/C, 4º e 5º 
piso. A fachada voltada para a Rua da Prata, é constituída por dois edifícios, um com uma 
tipologia da “Lisboa Romântica” (ver Figura 3.14c e d), e outro com as arcadas, como já 
foi referido. 

A localização do quarteirão em estudo na malha Pombalina, evidencia que, ao longo 
do tempo, sempre se tratou de um conjunto de edifícios com muita importância para a 
cidade. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3.14 – Quarteirão do Martinho da Arcada; (a) e (b) visto da rua da Alfândega; 
(c) e (d) visto da Rua da Prata; e (e) visto da Rua do Comércio 
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3.4 As Técnicas Construtivas Pombalinas 

A reconstrução da Baixa levantou diversos problemas construtivos, não só ligados à 
grandiosidade da obra, mas também à necessária rapidez de execução e, em particular, à 
vulnerabilidade a novas situações de risco. 

Tendo em vista ultrapassar estes problemas, os arquitectos e o Eng.º Manuel da Maia 
implementaram um processo construtivo inovador, focando diversos aspectos que até então 
não tinham sido tratados, como a estabilidade dos edifícios perante às acções sísmicas, a 
segurança contra incêndio e a standartização dos elementos construtivos, tendo em vista a 
economia e rapidez da construção. 

3.4.1 As Fundações 

A Baixa Pombalina está situada sobre um antigo braço do Tejo (ver Figura 3.15), sendo o 
seu terreno de natureza aluvionar, razão pela qual esta parte da cidade foi mais afectada 
pelo sismo de 1755. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.15 – Localização do antigo braço do Tejo: (a) planta do projecto N.º 5; 
e (b) braço do Tejo 

De acordo com as sondagens geológicas realizadas pelos trabalhos do Metropolitano 
de Lisboa (Farinha, 1995a), esses aluviões são de natureza argilo-arenosa fina, mais ou 
menos negras. Possuem intercalações, mais grosseiras e mais claras, de argila, areias ou 
saibros, existindo também calhaus rolados, fragmentos cerâmicos e blocos de alvenaria. O 
firme é formado por camadas de argilas magras, calcários e areias, com ou sem calhaus 
rolados, oriundos dos Prazeres. Os entulhos usados nos aterros para regularizar o esteiro, 
formam uma camada superficial reduzida, heterogénea, com ou sem finos, muito difícil de 
caracterizar. A espessura dos aterros e aluviões em algumas zonas ronda os 30 m de altura. 
O nível freático é elevado e encontra-se a 3.5 m de profundidade. 

O sistema estrutural adoptado para as fundações dos edifícios Pombalinos não é 
original, tendo-se frequentemente construído sobre construções anteriores ao terramoto de 
1755. Os alicerces dos edifícios são em alvenaria de pedra e com arcos para conduzir 
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melhor as cargas, a transmitir ao solo (ver Figura 3.16d) A transmissão para o solo é 
efectuada através de um sistema de grades de madeira, constituídas por longarinas e 
travessas circulares, com cerca de 0.15 m de diâmetro. Estas estão ligadas entre si por 
intermédio de cavilhas de aço forjado e são apoiadas, directamente, num conjunto de 
estacas de madeira de pinho, com 0.15 a 0.18 m de diâmetro, com cerca de 1.5 m de 
comprimento e afastadas 0.40 m entre si, cravadas em verde no solo. A cravação das 
estacas é feita por intermédio de um maço ou com um engenho apropriado denominado 
macaco ou bugio. 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
           (a) 

 
1ª Fase 
 
 
2ª Fase 
 
 
 
3ª Fase 
 
 
 
4ª Fase 
 
 
 
5ª Fase 
 
 
 
6ª Fase 
 
 
 

 
(d) 

Figura 3.16 – Fundações dos edifícios: (a) fases de execução; (b) corte longitudinal; 
(c) corte transversal; e (d) pormenor das ligações entre as paredes e pilares às 
fundações 

Na primeira fase da execução das fundações a plataforma do terreno era compactada 
com um maço (ver Figura 3.16a). Na fase seguinte procedia-se à piquetagem das estacas e 
sucessiva cravação na vertical das mesmas (3ª Fase). Em cima do cabeço das estacas eram 
colocadas as longarinas por intermédio de um entalhe (4ª Fase), onde, de seguida, se dava 
apoio às travessas, procedendo-se à respectiva cravação das mesmas (5ª Fase). Na última 
fase executava-se um “massame” que envolvia a grade em madeira, ficando a sua face 
superior a cerca de 0.50 m abaixo da soleira de entrada dos edifícios, pronta a receber as 
paredes de alvenaria cuidadosamente trabalhadas.  

O conjunto de estacas relativamente curtas (ver Figura 3.16), proporcionava uma 
melhoria da capacidade resistente do solo, uma vez que estas tinham uma elevada 
densidade de cravação. Salienta-se que existia o cuidado de mergulhar o sistema abaixo do 
nível freático, para evitar a rápida degradação da madeira. 

3.4.2 A Estrutura Resistente 

Todos os edifícios Pombalinos eram construídos em bloco, com a existência de um 
ou mais saguões centrais para recolha das águas pluviais. As paredes exteriores eram 
construídas em alvenaria de pedra rebocada e ligadas a uma estrutura interior de madeira 
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em carvalho ou azinho, que lhes conferia travamento. Estas paredes, em média, tinham 
uma espessura de 0.90 m no R/C, que diminuía com a elevação do edifício. 

Também existiam paredes meeiras perpendiculares às paredes exteriores, com cerca 
de 0.50 m de espessura, sem qualquer abertura, em alvenaria de pedra rebocada, desde o 
R/C até saírem acima dos telhados. Estas tinham não só a finalidade de dividir os edifícios, 
como também a finalidade de constituir um elemento corta-fogo.  

Toda a estrutura do R/C era construída em pedra. Para além das paredes exteriores 
existiam abóbadas de berço, cuidadosamente trabalhadas em cantaria, ou abóbadas de 
aresta executadas em alvenaria de tijoleira, mas apoiadas em paredes, arcos ou pilares em 
cantaria de pedra (ver Figura 3.17). Além deste sistema proporcionar maior ductilidade à 
estrutura na sua base, coexistia a função de elemento corta-fogo, caso deflagrasse algum 
incêndio nas lojas. A parte superior das abóbadas era preenchida com material de 
enchimento que restava dos escombros do terramoto, com a finalidade de tornar regular a 
sua superfície. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.17 – Abóbadas em cruz: (a) exemplo de uma abóbada em alvenaria de tijoleira 
assente sobre um pilar em cantaria de pedra; e (b) distribuição de cargas 
numa abóbada em cruz 

3.4.3 O Novo Sistema Anti-sísmico 

A partir do R/C existiam três tipos de paredes: (a) as paredes mistas, constituídas por 
paredes de alvenaria de pedra rebocada e uma estrutura de madeira, denominada gaiola; 
(b) as paredes de frontal pombalino, formadas por uma treliça de madeira preenchida com 
elementos cerâmicos e rebocadas; (c) e por último as paredes de tabique, em fasquiado de 
madeira rebocada e com menor espessura. Este conjunto de diferentes tipos de parede com 
a geometria regular em planta e a altura constante para todos os edifícios dos quarteirões, 
proporcionavam ao edificado um sistema anti-sísmico inovador e eficáz. 

As gaiolas, estruturas sólidas situadas na parte recuada das paredes de alvenaria e 
formadas essencialmente por um conjunto de prumos e travessas (ver Figura 3.18), eram 
assentes em vigas denominadas frechais de secção 0.14 × 0.10 m2 que ficavam recuadas 
cerca de 0.05 m em relação ao paramento interior da parede de alvenaria.  

De encontro à face externa dos frechais eram pregados os elementos verticais 
designadas por prumos, de secção 0.14 × 0.08 m2 ou 0.15 × 0.10 m2. Os prumos definiam 
os vãos das paredes exteriores e quando o afastamento entre eles fosse superior a 0.90 m 
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eram introduzidos prumos intermédios. Estes elementos verticais eram contraventados 
através de travessanhos, com 0.14 × 0.08 m2 de secção, fixados na face mais estreita dos 
prumos, que era voltada para o exterior da parede. Na zona dos vãos, o contraventamento 
era efectuado pelas vergas (0.14 × 0.08 m2) e peitoris. Os pendurais de 0.10 × 0.07 m2 
faziam a ligação das vergas ao frechal imediatamente superior.  

Durante a fase de construção e para impedir que a estrutura de madeira se deslocasse 
na zona dos vãos, eram pregadas, do lado de dentro da armação, as travadouras (ver 
Figura 3.18), feitas de tábuas ordinárias com 0.14 × 0.08 m2, cruzadas na direcção da 
gaiola e ligadas ao vigamento do pavimento. A ligação entre as gaiolas e as paredes de 
alvenaria era realizada por intermédio de peças de madeira que fazem parte do 
gradeamento, designadas por mãos, que ficavam embebidas nas paredes. Nas zonas de 
maiores esforços, eram introduzidas peças metálicas pregadas no gradeamento de madeira 
e chumbadas nas juntas da parede exterior (ver Figura 3.19).  

 

 
 

Figura 3.18 – Estrutura resistente das paredes em gaiola 

Os frontais tinham uma construção análoga às gaiolas, mas com algumas alterações 
no que respeita ao modo de execução das ligações e na introdução das escoras no 
contraventamento dos prumos e travessanhos. Os frontais eram dispostos segundo 
direcções ortogonais fazendo, juntamente com as paredes de tabique, a divisão dos 
compartimentos interiores. Além disso, conferiam um travamento vertical que, 
conjuntamente com o travamento horizontal originado pelo vigamento de madeira dos 
pisos, proporcionam à estrutura uma maior rigidez. As triangulações de madeira nas 
paredes em frontal pombalino são em forma de cruz de S.to André (ver Figura 3.19) e 
baseiam-se no princípio empírico da impossibilidade de deformar um triângulo.  

Os espaços vazios dos frontais eram preenchidos com uma argamassa constituída por 
cal, pequenas pedras e elementos cerâmicos provenientes dos escombros. Por último as 
paredes eram rebocadas e estucadas em ambas as faces. Outros pormenores construtivos 
são detalhados nas páginas seguintes. 

prumo 

mãos 

contra-frechal 

frechal 

travadouras 

soalho 

pendural 

peças de ferro 

vergas 
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Figura 3.19 – Estrutura resistente das paredes em frontal 

Na verdade, supunha-se que a introdução das paredes em frontal pombalino, conferia 
aos edifícios a capacidade resistente necessária para dissiparem a energia transmitida pelas 
acções horizontais, sem que sofressem estragos consideráveis na totalidade da sua 
estrutura. 

A invenção deste sistema de paredes resistentes não está historicamente comprovada,  
mas é atribuída ao colaborador directo de Manuel da Maia, o engenheiro e arquitecto 
militar Carlos Mardel (França, 1987). Mardel mandou construir, no Terreiro do Paço, um 
estrado de madeira onde ergueu um edifício com o novo sistema construtivo, à escala real. 
De seguida, ordenou que um destacamento militar marchasse descontroladamente em cima 
do estrado com a finalidade de simular a aceleração sísmica transmitida às para validar e 
demonstrar, ao público em geral, a adequabilidade do sistema. 

Salienta-se, neste ponto, que já os romanos nas cidades de Pompeia e Herculano no 
Século I usaram um sistema de estruturas mistas, conjugando a madeira com materiais 
argilosos, na construção de habitações (Adam, 1996) (Figura 3.20a). Estas paredes, 
reforçadas com um gradeamento quadrangular de madeira, permitiam maior leveza às 
estruturas e eram empregues nas paredes exteriores dos edifícios. Também era conhecida 
dos Portugueses a utilização da madeira como elemento estrutural integrante nas 
construções medievais de França (ver Figura 3.20b), nos países nórdicos e em terras mais 
distantes como o Japão. 

travessanho 

prumos 

escora tarugos 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.20 – Construções mistas anteriores: (a) pormenor construtivo das fachadas das 
casa romanas em Pompeia e Herculano; e (b) casa medieval francesa 

Num estudo realizado em 1928 por Francisco Luís Pereira de Sousa (Sousa, 1928), 
são descritas as dimensões, levantadas pelo autor, dos elementos construtivos encontrados 
na demolição de um prédio Pombalino, para a execução das obras do Banco Nacional 
Ultramarino. Desse estudo transcreve-se o seguinte texto: 

 
“Vigamentos – Os dos pisos eram em casquinha de 0.13m × 0.18 m, em quadrado, 

assentes nas extremidades em frechais de carvalho ou azinho, de secção 0.15 × 0.10 m2, 
pregados com pregos forjados de 0.20 a 0.30 m de comprido e ligados às paredes por 
ferrolhos, medindo de comprimento, pouco mais ou menos, nos cunhais 2.00 m e nos 
membros 0.80 a 1.00 m. 

Nos madeiramentos dos telhados, a fileira, madres e varedos eram em castanho, com 
0.10 a 0.13 m de diâmetro, e o guarda-pó e ripa em casquinha. 

As vigas eram metidas na parede em cavidades forradas de madeira para sua maior 
conservação. 

Tabiques e Frontais – Tabiques aspeados com madeira de casquinha na grossura de 
0.06 a 0.75 m × 0.23 m de largo. 

Nos frontais os prumos, travessanhos e escoras eram em carvalho, sobro ou azinho 
de 0.12 a 0.15 m em quadrado. 

Gaiolas – As gaiolas eram compostas de prumos de secção de 0.15 × 0.13 m2 e 
travessanhos de secção 0.10 × 0.13 m em carvalho ou azinho. 

Os travessenhos ligados ás paredes por meio de mãos da mesma madeira e a parte 
superior dos prumos ligados uns aos outros pelos frechais. 

Nos vãos, os prumos eram ligados uns aos outros pelas vergas com os respectivos 
pendurais.” 

 
Dimensões semelhantes parecem ser confirmadas nos levantamentos mais recentes 

(Oz, 1994). 
O Regulamento Geral da Construção Urbana para a Cidade de Lisboa, de 1930, 

(postura camarária de 30 de Agosto de 1928, secção V) preconiza secções mais aligeiradas 
para os elementos estruturais do que as encontradas nas construções pombalinas. As 
tabelas 3.13 a 3.15 ilustram as regras gerais de dimensionamento especificadas nesse 
regulamento. 
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Tabela 3.13 – Regras gerais de dimensionamento (Farinha, 1995b) 

1. Caboucos – Profundidade mínima 0.30 m quando abertos em rocha e 0.50 m noutro qualquer terreno; 

2. Alicerces – A largura deve ser determinada para que a pressão de contacto no plano inferior da sapata 
não exceda 1/5 da resistência do terreno, não devendo ultrapassar 4.0 kg/cm2; 

a) Frechais – Secção mínima de 8.0 × 8.0 cm2 ou o equivalente em resistência, 
ficando recolhidos 5 cm em relação ao paramento interior das paredes mestras. 
Ao longo das divisões interiores de piso térreo, deve ser evitado o emprego de 
frechais de madeira; 

b) Prumos – ligados aos vigamentos por entalhe de 
orelha simples; 
c) Vergas – ligados aos prumos por entalhe de orelha 
com malhête; 
d) Pendurais – ligados aos frechais com entalhes de 
orelha simples às vergas com entalhes de orelha com 
malhête; 

3. Armação de 
madeira dos frontais Elementos de secção 

8.0 × 10.0 cm2 ou 
equivalente em 
resistência e) Travessanhos das paredes mestras, distanciados uns 

dos outros de 1 m no máximo, ligados aos prumos por 
entalhes de orelha simples. A estes travessanhos ligam-
se as mãos de madeira ou barra de ferro de secção 
1’’ × 1/4’’ e 30 cm de comprimento, para fixação do 
plano da armação à alvenaria das paredes. 

 
Tabela 3.14 – Regras para a altura da fachada e pé direito (Farinha, 1995b) 

h – distância vertical, medida a meio da fachada, 
compreendida entre o pavimento do passeio ou 
da rua, junto ao edifício, e a parte da cornija; 

h não pode exceder o valor h = 2l; 
Para a conveniente insolação dos edifícios h / l < l 

l – largura da rua 

Pé direito mínimo (distância vertical entre pavimento e tecto): 

Caves 
Lojas para estabelecimentos comerciais ou industriais 

Rés-do-chão e primeiro andar 
Restantes andares 

Mansardas, sótãos ou águas furtadas 

3.00 m 
3.50 m 
3.25 m 
3.00 m 
2.75 m 
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Tabela 3.15 – Regras para as espessuras das paredes no tosco (Farinha, 1995b) 

Paredes das fachadas e 
paredes que apoiam o 

vigamento 

Empenas, paredes de 
saguão e paredes 

divisórias que não 
recebem cargas 

Frontais 
portantes e 
caixas de 
escadas 

Tabiques 

Paredes das 
caves em 

contacto com 
terreno 

Ordem 
do 

andar a 
contar 

de cima Alv. Pedra 
[m] 

Alv. 
Tijolo 
[vezes] 

Alv. Pedra 
[m] 

Alv. Tijolo 
[vezes] 

Alv. Tijolo 
[vezes] 

Alv. Tijolo 
[vezes] 

Alv. Pedra 
[m] 

1 0,40 1½ 0,40 1½ ½ ½ 
2 0,50 2 0,40 1½ ½ ½ 
3 0,60 2½ 0,40 1½ 1 ½ 
4 0,70 3 0,45 2 1 ½ 
5 0,80 3½ 0,45 2 1 1 
6 0,90 4 0,50 2½ 1 1 
7 1,00 4½ 0,55 2½ 1½ 1½ 

> 0,60 

3.4.4 As Escadas e os Telhados 

As escadas dos edifícios eram constituídas por lanços rectos formados por três 
paredes em frontal pombalino, que também contribuíam para a rigidez global do edifício. 
Os lanços são constituídos por três pernas (vigas) longitudinais galgadas, de casquinha, 
afastadas de 0.65 m entre eixos e de secção 0.16 × 0.16 m2, sobre as quais assentavam 
directamente os cobertores e os espelhos (ver Figura 3.21). A ligação entre estes era feita 
através de pregos forjados. As extremidades das pernas apoiavam-se nos patins e ao nível 
do sobrado por fortes cadeias de secção 0.16 × 0.20 m2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.21 – (a) Pormenor das escadas; e (b) pregos utilizados nas construções 

Os telhados eram executados em madeira de castanho, formando um varedo 
directamente apoiado nos contra-frechais das paredes mestras (ver Figura 3.22a). As 
madres e varas tinham uma secção de 0.10 × 0.13 m2 e as ripas 0.12 × 0.025 m2, que por 
sua vez eram ligadas entre si por intermédio de cavilhas de diferentes dimensões, onde 
eram assentes telhas mouriscas. O vigamento era em esteira, como se pode ver na 
Figura 3.22b. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.22 – Pormenores construtivos: (a) perspectiva de um piso formado por frontais 
pombalinos; e (b) pormenor do madeiro dos telhados 

3.4.5 Reconstituição dos Edifícios Tipo 

Nas Figuras 3.23 e 3.24 ilustra-se a reconstituição dos edifícios tipo com as indicações dos 
seus diversos elementos estruturais 

 

 

A – paredes corta fogo; 
 
B – fachadas em paredes de 

alvenaria de pedra 
grossas; 

 
C – sistema de estacas; 
 
D – arcos em pedra;  
 
E – abóbadas em pedra no 

primeiro piso; 
 
F – parede que dificultava a 

ascensão rápida dos 
fumos pelas escadas; 

 
G – as escadas eram sempre 

colocadas junto dos 
logradouros para facilitar 
a sua iluminação 

Figura 3.23 – Diferentes elementos estruturais da construção pombalina 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.24 – Imagens virtuais: (a) do exterior de um quarteirão; e (b) do interior de um 
piso com estrutura em madeira 

3.4.6 As Fases de Construção dos Edifícios 

Os edifícios eram construídos recorrendo a um sistema de grupos de trabalho rotativo, 
conforme o tipo de especialidade.  

O primeiro grupo era formado pelos cabouqueiros, encarregues de executar a 
abertura dos caboucos, bem como a cravação das estacas, das longarinas e das travessas 
das fundações. Seguia-se a vez dos pedreiros para executarem o massame da base, a 
construção dos alicerces e de todas as paredes de alvenaria e cantaria de pedra do primeiro 
piso.  

Só depois chegava a vez dos carpinteiros, chefiados pelos mestres da Casa Risco, 
especialistas em estruturas de navios, para procederem à execução da super estrutura de 
madeira correspondente a cada andar, em alternância com o grupo dos pedreiros, que 
executavam as paredes de alvenaria. 

3.4.7 Efeitos do Decorrer dos Tempos nos Edifícios Pombalinos 

A construção original dos edifícios Pombalinos, para a época, era de excelente qualidade, 
do ponto de vista estrutural, arquitectónico e de salubridade pública, mostrando ser uma 
obra da vanguarda da engenharia da época. 

Focando apenas as características estruturais e distintas de qualquer outra estrutura, o 
edificado pombalino sofreu, com o decorrer dos anos, inúmeras transformações que 
alteraram a sua rigidez inicial, com possíveis efeitos negativos na sua capacidade de 
dissipar a energia transmitida pelos sismos.  

A remoção de partes dos edifícios, o aumento de massa e a introdução de novos 
materiais, como o aço e o betão armado, veio transformar completamente os sistemas 
estruturais iniciais, com possíveis efeitos negativos. Pensa-se que 80% dos edifícios da 
Baixa têm ainda uma parte significativa da sua estrutura original, que permaneceu intacta 
até aos nossos dias (Silva, 1999). Contudo, o levantamento do quarteirão em estudo, 
permitirá comprovar localmente a veracidade desta estimativa. 
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3.5 Levantamento Estrutural do Quarteirão 

3.5.1 Informação Existente 

Não existe qualquer registo gráfico dos projectos ou pormenores construtivos dos edifícios 
pombalinos, uma vez que os conhecimentos da construção eram transmitidos através de 
esquissos, que acabavam por ser perdidos nas obras, ou verbalmente. No entanto, este 
processo deu origem a um conhecimento, que perdurou cerca de dois séculos. 

Presentemente existem diversos levantamentos, efectuados recentemente em alguns 
edifícios, aquando da execução de trabalhos de remodelação. Para o presente trabalho, a 
empresa OZ, Lda, disponibilizou os elementos gráficos do quarteirão em base digital, 
indicados na Tabela 3.16, (ver também a Figura 3.25) 

 
Tabela 3.16 – Elementos gráficos existentes (OZ, Lda) 

Plantas Edifício 
R/C 1º 2º 3º 4º 5º 

Alçados Cortes 

A • • • • • • 2  
B • • • • • • 1  
C       2  
D •  •  •  •  •  •  2 4 
E  •*      1  
F • • •    2 2 
G • • • •   1 2 

* Parte da planta;  actualizada 
 

Edifício do 
Ministério das 

Finanças 

Edifício do 
Café Martinho 
da Arcada 

Edifício do 
Ministério das 

Finanças 

Edifício do 
Ministério do 
Planeamento e 

Território 
Nacional 

Edifício do
Ministério das

Finanças

Edifício do
Ministério das

Finanças

Edifício do
Ministério das

Finanças

Rua do Comércio 

R
ua
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a 
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a 

Rua da Alfândega 

R
ua
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os

 F
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s 

 A 

D 

C

F

B

E
G

Figura 3.25 – Designação em planta dos edifícios do quarteirão em estudo 

Da Tabela 3.16, é possível verificar que apenas cerca de 27% da informação 
disponibilizada se encontrada actualizada, faltando ainda o reconhecimento de 50% do 
quarteirão em estudo (ver Figura 3.25), incluindo as coberturas dos edifícios. Salienta-se 
ainda que os elementos do edifício D continham o levantamento da estrutura resistente e as 
anomalias. 
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3.5.2 Metodologia Adoptada para o Levantamento 

Face a estas circunstâncias, ao equipamento e tempo disponível, procedeu-se ao 
levantamento in situ dos pisos, incluindo a cobertura, cuja informação ainda não existia, e 
à actualização dos restantes, exceptuando o edifício D.  

O levantamento foi executado com os seguintes objectivos: (a) registar todas as 
dimensões e forma dos compartimentos, incluindo portas e janelas; (b) obter as espessuras 
das paredes e pilares; (c) anotar a altura do pé direito de cada piso; (d) elaborar um mapa 
de pavimentos e direcção de vigamentos; (e) reconhecer a estrutura resistente; (f) levantar 
o tipo de telhados e a sua ligação à estrutura resistente; (g) anotar os compartimentos com 
elevadas sobrecargas de utilização; e (h) levantar o tipo de paredes existentes, segundo a 
seguinte divisão: 

• Paredes de alvenaria de tijolo argamassado; 
• Paredes de cantaria ou alvenaria de pedra argamassada; 
• Paredes de tabique com tábuas de solho na vertical ou paredes divisórias 

amovíveis; 
• Paredes com caixa de ar, revestida a tijolo numa face e tabique noutra; 
• Paredes de tijolo furado argamassado; 
• Paredes com elementos de madeira verticais e horizontais, revestidos com 

painéis de aglomerados de madeira; 
• Paredes em frontal pombalino; 
• Paredes de tabique com tábua de solho inclinadas, com caixa de ar; 
• Paredes de betão armado. 

 
Foi admitido um rigor para o levantamento da ordem dos 0.20 m para a disposição 

dos elementos estruturais e de 0.02 m nas espessuras dos mesmos. 

3.5.3 Equipamento Usado no Levantamento 

Na execução do levantamento do quarteirão utilizou-se o seguinte equipamento: (a) um 
distanciómetro laser da Leica para fazer medições à distância; (b) uma fita métrica 
extensível para medir pequenas dimensões; (c) um estetoscópio e um martelo acrílico para 
a identificação do tipo de paredes; (d) um detector de armaduras para a eventual 
identificação de paredes e pilares de betão armado, ou elementos metálicos; (e) miras 
graduadas; e (f) uma máquina fotográfica Minolta 3xi. 

3.5.4 Informação Recolhida 

A informação recolhida no levantamento foi posteriormente tratada em suporte 
informático, através de software de CAD (AutoCAD). As peças desenhadas e as fotografias 
referentes ao levantamento encontram-se no Anexo B. 

O quarteirão levantado tem dimensões em planta consideráveis, cerca de 
62.5 × 43.5 m2 de área em planta, com a existência de dois saguões interiores e quase 
simétricos. As dimensões em altura dos edifícios variam entre os 18.0 e os 25.0 m. 

Em termos de tipologia das fachadas, podemos observar que a fachada voltada para a 
Rua da Alfândega é do tipo A (ver Figura 3.26a e Secção 3.3.1), a da Rua dos Fanqueiros 
tem dois edifícios com fachada do tipo C, ao passo que o terceiro, o edifício central, tem 
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uma fachada que não se enquadra no estilo inicial pombalino, uma vez que a data da sua 
construção é de 1920 (ver Figura 3.26b).  

Em relação à fachada da Rua do Comércio, esta é praticamente do tipo B, com 
ligeiras alterações ao nível do R/C, 4º e 5º pisos (ver Figura 3.26d). A fachada voltada para 
a Rua da Prata, é constituída por dois edifícios, um com uma tipologia da “Lisboa 
Romântica”, e outro com as arcadas (ver Figura 3.26c). 

 

 
(a) 

 
(b) (c)  

 
(d) 

Figura 3.26 – Fachadas do Quarteirão: (a) alçado principal; (b) alçado lateral direito; 
(c) alçado lateral esquerdo; e (d) alçado posterior 

Em relação às plantas do quarteirão, a informação recolhida está disponibilizada na 
Figura 3.27. 
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Figura 3.27 – Disposição em planta: (a) R/C; (b) 1º andar; (c) 2º andar; (d) 3º andar; 
(e) 4º andar; (f) 5º andar; e (g) cobertura 
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3.5.5 Análise do Actual Estado de Conservação 

Os edifícios levantados estão, de uma maneira geral, em bom estado de conservação, 
exceptuando o edifício C e parte do 5º andar do edifício D (ver designação na Figura 3.25). 
Verifica-se que todos os edifícios sofreram, em maior ou menor grau, sucessivas 
remodelações no decorrer do tempo e que alguns deles apresentam uma estrutura resistente 
completamente diferente da original. 

O edifício C é aquele que mais se aproxima da sua configuração inicial, com o 
sistema estrutural quase totalmente intacto, apesar da elevada deformabilidade dos 
pavimentos. Os elementos resistentes (frontais), não se encontram fendilhados, nem com 
deformações relevantes. 

As dimensões dos elementos de madeira das paredes em frontal pombalino, 
encontrados no edifício  C (ver Figura 3.28a) estão em correspondência com as dimensões 
descritas na Secção 3.4.3. 

Segundo o responsável pelos edifícios do Ministério das Finanças, o edifício G foi, 
possivelmente, o primeiro, em Lisboa, onde foram introduzidos elementos estruturais em 
betão armado. O seu sistema estrutural é completamente diferente dos restantes edifícios, 
podendo-se ainda observar que a caixa de escadas está quase situada no centro geométrico 
do edifício, ao contrário das restantes implementadas junto das paredes meeiras e dos 
logradouros. 

As vigas e pilares de betão armado do edifício  G formam uma estrutura bastante 
complexa, com vigas a apoiar noutras vigas e com pilares muito próximos uns dos outros 
(ver Figura 3.28b). Nota-se que, na altura, as técnicas do uso do betão armado ainda não 
estavam desenvolvidas, datado de 1920 o seu projecto de aditamento. 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
Figura 3.28 – Levantamento do quarteirão: (a) pormenor das paredes em frontal do 

edifício C; (b) pormenor da estrutura do edifício G; e (c) incompatibilidade 
de materiais 

De acordo com a fonte referida, no edifício F os três primeiros pisos são constituídos 
por lajes maciças em betão armado, tendo sido reforçada a fundação do mesmo, por 
intermédio de estacaria. Essa modificação estrutural foi realizada por volta de 1983 e não 
existe qualquer projecto de aditamento, uma vez que as soluções construtivas foram 
delineadas em obra. 
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Neste edifício, a incompatibilidade entre os materiais novos e os antigos é inevitável. 

Na Figura 3.28c ilustra-se uma fenda vertical, correspondente à ligação de uma parede 
interior em alvenaria de tijolo furado, assente numa laje de betão armado, e uma parede 
exterior, em pedra argamassada.  

O edifício E tem uma estrutura resistente composta por perfis metálicos e lajes, ao 
que tudo indica, mistas (perfis metálicos e betão). Apenas o último piso apresenta uma 
estrutura resistente em madeira. 

Nos restantes edifícios os pavimentos são ainda de madeira, assentes uns em paredes 
resistentes em frontal pombalino e alvenaria de pedra, outros em elementos metálicos, que 
aumentaram as áreas dos compartimentos. Neste caso, verificou-se a utilização de 
divisórias em aglomerado de madeira. 

A remoção de paredes resistentes e paredes em frontal pombalino por sistemas de 
perfis metálicos e divisórias em aglomerado de madeira ou painéis de gesso, deu origem a 
uma redução do contraventamento horizontal da estrutura e a um aumento da torção dos 
edifícios. 

As abóbadas do R/C do edifício A estão completamente rebocadas, não tendo sido 
possível a identificação do material constituinte das mesmas. 

Os telhados em madeira apresentam-se, de um modo geral, em bom estado de 
conservação, verificando-se que alguns foram reforçados com a introdução de novos 
elementos. Estes aparentam assentar directamente nas paredes resistentes de alvenaria de 
pedra.  

O telhado edifício G é em laje de betão armado, não apresentando qualquer anomalia 
relevante. 

Em todo o quarteirão consta-se a existência de três áreas distintas (ver Figura 3.29): 
(1) área sem intervenções estruturais; (2) área com algumas intervenções estruturais, 
como remoção de uma ou duas paredes, introdução pontual de elementos estruturais 
diferentes dos originais, mas sem alterar muito o sistema estrutural original; e (3) área com 
profundas alterações estruturais, tais como a introdução de novos pavimentos e de novas 
paredes estruturais, essencialmente construídas com novos materiais (aço e betão). 
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Legenda: Área sem intervenção estrututral; 
Área com algumas intervenções estrututrais; 
Área com profundas intervenções estrututrais 

Figura 3.29 – Análise estrutural das zona com ou sem intervenções estruturais: (a) do R/C; 
(b) do 1º andar; (c) do 2º andar; (d) do 3º andar; (e) do 4º andar; e (f) do 5º 
andar  

Com o levantamento estrutural dos edifícios foi possível determinar a percentagem 
de área de acordo com a divisão referida. Na Tabela 3.17 apresenta-se um quadro resumo 
com a classificação das diferentes áreas de intervenção e por piso. 
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Tabela 3.17 – Grau de intervenção da estrutura do quarteirão 

Piso Sem intervenções 
estruturais 

Algumas 
intervenções 
estruturais 

Profundas 
intervenções 
estruturais 

R/C 15% 30% 55% 

1º 18% 20% 62% 

2º 30% 19% 51% 

3º 13% 45% 42% 

4º 26% 33% 41% 

5º 13% 15% 72% 

Média 19% 27% 54% 

 
A identificação das três áreas indicadas para os diferentes pisos do quarteirão levou a 

salientar os seguintes aspectos: 
• Em média, mais de 50% do sistema estrutural do quarteirão foi 

profundamente alterado (ver também a Tabela 3.17) e apenas cerca de 
20% do sistema estrutural se encontra ainda na sua configuração inicial; 

• No 1º andar cerca de 60% da estrutura sofreu intervenções estruturais 
profundas. Contudo, cerca de 20% da sua estrutura ainda apresenta a sua 
configuração inicial; 

• No 3º andar, 42% da estrutura encontra-se profundamente alterada, ao 
passo que apenas cerca de 13% continua sem intervenções significativas; 

• Os pisos com percentagem mais elevada de intervenções estruturais são o 
3º e 5º piso; 

• Finalmente, o piso com maior percentagem da estrutura sem intervenções 
estruturais é o 2º piso. 

 
Outros aspectos significativos da actual estrutura do quarteirão são: 

• O edifício G, quase todo em betão armado (estrutura muito rígida em 
comparação com as restantes), fez deslocar o centro de rigidez do 
conjunto dos edifícios do quarteirão; 

• A diferença de rigidez entre o edifício G e os edifícios adjacentes poderá 
conduzir a roturas localizadas na zona de contacto dos edifícios, no caso 
de um abalo sísmico; 

• Alguns pisos dos edifício E e F são constituídos por lajes em betão 
armado ou mistas, que têm uma rigidez elevada. A experiência tem 
demonstrado que um abalo sísmico conduz, normalmente, ao colapso 
total ou parcial das paredes exteriores, devido ao elevado peso das lajes; 

• Em diferentes partes da estrutura dos edifícios não existem elementos 
resistentes que possibilitem o contraventamento adequado, para a 
estrutura absorver esforços horizontais consideráveis; 

• Foram efectuadas aberturas nas paredes meeiras corta-fogo, que dividem 
os edifícios, sem colocação de portas corta-fogo, para confinar eventuais 
focos de incêndio (a lição incêndio do Chiado em 25 de Agosto de 1988 
foi ignorada). As escadas de serviço não estão providas de portas corta-
fogo para a separação entre os espaços de comunicação horizontais 
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comuns e as próprias escadas. Salienta-se, neste ponto, que nos edifícios 
do quarteirão funcionam serviços do Estado de elevada importância, com 
arquivos contendo informação valiosa; 

• Finalmente, salienta-se que o edifício C se encontra ao abandono e com 
evidência de actos de vandalismo. 
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3.6 Conclusões  

O terramoto de 1755 foi o mais devastador ocorrido em Lisboa e em Portugal Continental.  
Lisboa, na época medieval, não oferecia as condições mínimas de salubridade 

pública, nem os edifícios eram construídos segundo sistemas estruturais apropriados, 
capazes de dissipar com segurança a energia transmitida pelos abalos sísmicos. Também 
não existia segurança contra incêndio. 

Os edifícios de Lisboa situados sobre solos constituídos por aterros ou aluviões, 
foram os mais abalados pelo terramoto de 1755, ao passo que os assentes em camadas 
calcárias e basálticas tiveram menos estragos. 

A parte da Baixa Pombalina da Cidade, por ser constituída por solos sedimentares 
argilo-arenosos e por se situar junto à falha do Vale Inferior do Tejo, é área de elevado 
risco sísmico, devendo ser tomadas as medidas necessárias para atenuar os possíveis danos 
e prejuízos que um sismo pode provocar no edificado pombalino. 

O projecto urbanístico, realizado por Eugénio dos Santos, foi realmente inovador e 
Iluminista, dando origem a uma nova imagem de cidade, harmoniosa e funcional. 

O sistema construtivo implementado pelos três projectistas da Baixa Pombalina 
(Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel) foi uma verdadeira obra-prima da 
engenharia europeia, digna de grande apreço e orgulho nacional. Pela primeira vez, foram 
estudados os aspectos da standartização da construção, tendo em vista a minimização dos 
custos das obras, a salubridade pública, bem como a segurança contra incêndio dos 
edifícios urbanos e, acima de tudo, tentou proporcional segurança estrutural aos edifícios, 
dando a confiança necessária aos habitantes para voltarem a viver na zona. Por estas 
razões, a Baixa tornou-se a parte mais nobre da Cidade. 

Todavia, ao longo do tempo, as sucessivas intervenções ocasionais e deficientemente 
enquadradas e a introdução de materiais com novas características mecânicas, 
completamente diferentes dos elementos originais, vieram certamente enfraquecer o 
sistema estrutural, diminuindo a sua capacidade de  resistência aos sismos. 

Um exemplo, que ilustra este último aspecto, é o quarteirão que foi adoptado como 
objecto de estudo deste trabalho, onde se pode concluir que: 

• Mais de 80% da estrutura dos edifícios do quarteirão sofreu alterações, 
sendo profundas 54% das alterações, modificando assim o seu sistema 
inicial; 

• A incompatibilidade entre os materiais novos (aço e betão) com os 
materiais mais antigos (pedra e madeira);  

• Alguns pisos dos edifício E e F são construídos por lajes em betão armado 
ou mistas. Na presença de acções horizontais elevadas, estas lajes por 
serem muito pesadas e se comportarem com diafragmas rígidos no seu 
plano, podem conduzir à rotura das paredes. Em Itália são correntes danos 
em estruturas reforçadas desta forma (Croci, 1998); 

• Em certas partes da estrutura não existem elementos resistentes que 
possibilitem o contraventamento adequado, para a estrutura absorver 
esforços horizontais consideráveis; 

• Foram efectuadas aberturas nas paredes meeiras de corta-fogo, que 
dividem os edifícios, sem a colocação de portas corta-fogo para confinar 
eventuais focos de incêndio (lembremos os prejuízos ocorridos dos 
armazéns do Chiado em 25 de Agosto de 1988). Também as escadas de 
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serviço não estão providas de portas corta-fogo para a separação entre os 
espaços de comunicação horizontais comuns e as próprias escadas; 

• O edifício C encontra-se ao abandono, com as paredes descarnadas e sem 
azulejos, possivelmente devido a actos de furto. É pena que tal facto 
ocorra, pois os lambrins de azulejos são um património de valor 
apreciável, que corre o risco de ser perdido. 
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Capítulo 4  

4.1 Introdução 

Com a finalidade de analisar o funcionamento conjunto entre as paredes de alvenaria 
exteriores e as paredes em frontal interiores, procedeu-se a uma análise qualitativa linear e 
não-linear de um edifício tipo da construção pombalina. 

Concretamente, pretendia-se estudar, com o edifício tipo, a influência da existência 
das paredes em frontal na resposta da estrutura global dos edifícios sujeitos a uma acção 
sísmica. 

O edifício em estudo é apenas de dois pisos e tem dimensões, em planta, mais 
reduzidas que os edifícios do conjunto do quarteirão. No entanto, as dimensões dos seus 
elementos estruturais (paredes) estão de acordo com as registadas no levantamento. 

Foram, então, construídos dois modelos numéricos tridimensionais. No primeiro foi 
simulado um edifício rectangular de alvenaria de pedra com uma parede interior em frontal 
pombalino. No segundo, simulou-se o mesmo edifício mas sem a parede em frontal. 

Antes de se proceder às análises numéricas, realizou-se uma análise baseada em 
métodos simplificados de análise sísmica, para tentar obter alguns parâmetros indicadores 
da capacidade da estrutura absorver acções horizontais. 

Todas as modelações numéricas foram realizadas recorrendo ao método dos 
elementos finitos, usando-se o programa de cálculo automático estrutural DIANA 
(DIsplacement method ANAlyser), versão 7.1 do TNO (Building and Construction 
Research), Holanda. 

Assim, neste Capítulo descrevem-se todas as análises realizadas com o intuito de 
compreender a distribuição das acções horizontais neste tipo de construção histórica. Após 
a análise dos resultados de cada modelo apresentam-se as conclusões obtidas. Este capítulo 
é ainda complementado pelo Anexo C, que contém os resultados das análises numéricas 
realizadas. 
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4.2 O Comportamento Sísmico das Estruturas Históricas de 
Alvenaria 

Uma diferença entre o comportamento das estruturas antigas de alvenaria e as estruturas 
modernas reticuladas (de madeira, aço ou de betão armado) é o facto das suas propriedades 
elásticas lineares não serem suficientes para a caracterização do seu comportamento em 
serviço. De facto, os materiais empregues nas estruturas de alvenaria possuem uma 
resistência à tracção praticamente nula, que influencia significativamente o comportamento 
global das estruturas e que não pode ser ignorado numa análise global. 

No caso das estruturas pombalinas, a complexidade do comportamento dos materiais 
aumenta pelo facto destas incluírem elementos resistentes de madeira, preenchidos com 
material de enchimento. 

Face à complexidade dos materiais e dos esquemas estruturais da construção 
pombalina, surgiu a dúvida sobre a forma de simular adequadamente o comportamento dos 
materiais utilizados e sobre o método de análise para averiguar a segurança sísmica  

4.2.1 A Caracterização do Material 

A alvenaria é um material compósito, formado por unidades de pedra, ou de tijolo, assentes 
sobre juntas de argamassa, ou simplesmente sobrepostas. O seu comportamento em 
tracção, em compressão e em corte é complexo. 

A principal característica que a destingue dos restantes materiais é a sua reduzida 
resistência à tracção. Esta propriedade é tão importante que influenciou, durante séculos, a 
forma geométrica das construções históricas, constituídas por arcos, abóbadas, paredes e 
colunas. 

O comportamento das estruturas construídas com este tipo de material dificilmente se 
pode simular com recurso as análises lineares. Uma análise não-linear, por se tratar de uma 
ferramenta poderosa, poderá simular a resposta completa da estrutura, quer na sua fase 
elástica, quer na sua fase de fendilhação e esmagamento e, inclusivé, até à rotura completa.  

Entre os diversos tipos de análises não-lineares, a análise não-linear material poderá 
ser, em certos casos, insuficiente para caracterizar o comportamento de estruturas que 
dependam fortemente da configuração geométrica dos seus elementos e das condições de 
contacto e ligação ao exterior. Assim, as análises não-linear geométrica e de contacto 
poderão complementar a análise não-linear material, ver Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Diferentes tipos de análises não-linear: (a) material; (b) geométrica; 

e (c) de contacto  



Análise de um Edifício Tipo da Construção Pombalina 4.3
 

 

4.2.2 Possíveis Métodos para a Análise Sísmica 

O método mais utilizado para o cálculo estrutural das estruturas modernas é o da análise 
por sobreposição modal (CEN, 1995), que parte do pressuposto que os materiais tem um 
comportamento linear e elástico. Como se referiu na Secção anterior, adoptar a lei de 
Hooke para o comportamento das estruturas de alvenaria não é recomendado, pelo que é 
discutível a utilização deste tipo de análise para verificar a segurança sísmica das estruturas 
históricas. 

Nas estruturas de alvenaria, podem-se usar métodos simplificados de análise, 
conforme se descreve na Secção 4.4. Estes métodos possuem caracter indicativo e 
comparativo das características sísmicas resistentes de cada edifício. 

Um dos métodos mais correctos seria o da análise não-linear dinâmica, com 
integração no tempo, introduzindo acelerações de base adequadas. Porém, este método é 
bastante dispendioso em termos de tempo de processamento. Para além da complexidade 
inerente à integração no tempo, seriam necessários cinco acelerogramas para as duas 
acções sísmicas, aplicadas em direcções ortogonais. Ao todo, seriam necessárias vinte 
análises sísmicas, não contando com a componente vertical da acção dos sismos, nem com 
combinações cruzadas. 

Em alternativa aos métodos atrás apresentados, o Eurocódigo 8 (EC8), Parte 1-4, 
admite a possibilidade de se efectuarem análises estáticas não-lineares, para estudar a 
resposta das estruturas. Estes métodos consistem em aplicar, em cada direcção e sentido 
considerados para o cálculo sísmico, um sistema de forças estáticas, em correspondência 
com as massas existente nas estruturas. Essas forças estáticas podem ser obtidas 
multiplicando as cargas correspondentes às massas por um coeficiente sísmico, que pode 
tomar valores entre 0.1 e 0.3 (Meli, 1998), em zonas de elevada sismicidade. 

Os sistemas de forças estáticas devem ser considerados a actuarem nas direcções 
mais desfavoráveis para os edifícios. Podem-se aplicar as acções apenas com uma 
componente horizontal, ou com duas componentes e, nos casos que seja necessário, com 
uma terceira, vertical, cujo valor pode ir até dois terços da componente horizontal. 

Este método foi o escolhido para a realização das análises sísmicas de todos os 
modelos deste trabalho, face aos aspectos referidos. 
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4.3 Descrição dos Modelos 

4.3.1 O Primeiro Modelo 

O primeiro modelo é constituído por um bloco rectangular de aproximadamente 
13.0 × 16.0 m2 e com um desenvolvimento em altura de dois pisos (ver Figura 4.2). As 
espessuras das paredes são de 0.70 m e correspondem à espessura média das paredes de 
alvenaria dos últimos pisos do quarteirão levantado. 

O frontal interior tem 0.20 m de espessura e é perpendicular às paredes com menor 
comprimento, de acordo com o sistema construtivo original pombalino. O vigamento dos 
soalhos foi simulado por intermédio de um conjunto de barras de 0.08 × 0.14 m2, com 
resistência axial e à flexão, afastadas cerca de 1.50 m e dispostas perpendicularmente ao 
frontal interior. Desta forma, considerou-se que os esforços verticais e horizontais 
transmitidos pelos pavimentos se distribuem apenas nas paredes perpendiculares ao 
vigamento dos pisos.  

 
(b)  

(a) 
 

(c) 
Figura 4.2 – Edifício Tipo: (a) perspectiva isométrica; (b) planta; e (c) alçado lateral 

direito 

As propriedades elásticas lineares dos materiais em análise foram obtidas a partir de 
ensaios realizados pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em paredes de 
alvenaria de pedra e em frontais retirados de um edifício pombalino, a pedido da OZ, Lda. 
(ver Figura 4.3).  

Para os ensaios foram utilizados três provetes de alvenaria de pedra argamassada, 
com fragmentos de tijolo incorporados, retirados de uma parede de empena, com uma 
secção, em planta, aproximadamente quadrada (ver Tabela 4.1 e Figura 4.4a) e três 
provetes referentes a uma parede em frontal pombalino (ver Tabela 4.2 e Figura 4.4b). 

Nos provetes de alvenaria aplicou-se uma força de compressão monotónica até à 
rotura, sendo as deformações registadas através de transdutores colocados nos provetes 
(ver Figura 4.4a). Para os provetes em frontal pombalino, para além de uma força vertical, 
aplicou-se uma força horizontal no topo, com sucessivos ciclos alternados de carga, 
registando-se as sucessivas deformações (ver Figura 4.4b). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.3 – Ensaios dos provetes: (a) em alvenaria de pedra: (b) em frontal pombalino; 
e (c) aspecto dos provetes em frontal no final dos ensaios 

 
Tabela 4.1 – Dimensões e resultados dos provetes das paredes em alvenaria 

Provetes em alvenaria  
de pedra [m] Provete

a b A 

Força 
máxima

[kN] 

Resistência à 
compressão 

[kPa] 
P1 0.72 0.72 0.52 458.0 0.88 
P2 0.71 0.79 0.56 474.0 0.85 
P3 0.71 0.79 0.56 455.0 0.81 

 
Tabela 4.2 – Dimensões e resultados dos provetes das paredes em frontal 

Provetes em frontal 
pombalino [m] Provete

a b h 

Força 
máxima

[kN] 

Resistência 
média ao corte 

[kPa] 
G1 0.20 2.53 3.59 71.0 0.14 
G2 0.21 2.55 3.42 71.0 0.13 
G3 0.22 2.67 3.36 60.0 0.10 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.4 – Esquema do ensaios realizados: (a) provetes em alvenaria de pedra; 
e (b) em frontais pombalinos 
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Destes ensaios resultaram as resistências últimas apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2 e 
as curvas de comportamento das Figuras 4.5 e 4.6. 

 

(a) (b) (c) 
Figura 4.5 – Curvas de comportamento dos provetes: (a) P1; (b) P2; e (c) P3  

 
Força Horizontal (kN) vs  Deformação Horizontal

Provete G1
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Força Horizontal (kN) vs  Deformação Horizontal
Provete G2
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Força Horizontal (kN) vs  Deformação Horizontal
Provete G3

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

-100 -50 0 50 100

Deslocamento Horizontal em mm  
(c) 

Figura 4.6 – Curvas de comportamento dos provetes: (a) G1; (b) G2; e (c) G3 

O módulo de elasticidade E das paredes de alvenaria foi considerado igual à 
inclinação da parte linear das curvas de comportamento, sendo o valor médio igual a 
1.0 GPa. Para o coeficiente de Poisson ν adoptou-se um valor de 0.20. 

Nas paredes em frontal pombalino foi determinado o módulo de elasticidade 
equivalente, uma vez que se admitiu, no modelo numérico, que se tratava de um material 
contínuo. Para tal, recorreu-se ao Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV), determinando-se 
para a força e deslocamento observados de 50.0 kN e 50.0 mm, respectivamente, qual o 
módulo de elasticidade correspondente, considerando que a parede tem um comportamento 
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similar a uma consola com deformabilidade ao corte. Deste modo, como o deslocamento 
horizontal do provete, devido a uma força unitária, é dado por: 

 

dl
AG

VVdl
IE

MM
l

eq
l

eq
∫∫ += *δ  (4.1)

 
e sabendo que o módulo de distorção equivalente Geq vale 
 

)1(
2
1 ν+

= eq
eq

E
G  (4.2)

 
substituindo-o na Eq. (4.1), após desenvolver em ordem a Eeq, obtém-se: 
 









++= ∫∫ dl

A
VVdl

I
MME

lleq *)1(21 ν
δ

 (4.3)

 
Considerando as dimensões médias dos provetes em frontal e ν = 0.20, pela Eq. (4.3) 

obteve-se um módulo de elasticidade aproximadamente igual a 0.05 GPa.  
Neste ponto, é de se salientar que as paredes em frontal pombalino têm grandes 

deformações sem perda da capacidade resistente, com deslocamentos da ordem dos 0.10 m 
(ver Figura 4.6). Trata-se, portanto, de um elemento estrutural com elevada capacidade de 
dissipação de energia para acções aplicadas no seu plano. 

Para os elementos do vigamento dos soalhos considerou-se que estes são de madeira, 
com um módulo de elasticidade de 10.0 GPa e um coeficiente de Poisson de 0.20 (valores 
usuais para o tipo de material empregue na construção pombalina). 

Considerou-se, ainda, que a massa específica da alvenaria seria igual a 2.2 kN/m3 e 
2.0 kN/m3 para o frontal. Os elementos do vigamento dos pisos foram simulados com um γ 
nulo. 

Como acções permanentes instaladas na estrutura considerou-se: 
• O peso próprio da estrutura; 
• O peso do vigamentos dos pavimentos igual a 0.5 kN/m2; 
• O peso do revestimento dos pavimentos de 0.2 kN/m2; 
• O peso das paredes divisórias interiores igual a 2.0 kN/m2. 

 
Para a quantificação da sobrecarga aplicada ao edifício considerou-se um valor de 

3.0 kN/m2, com base no Regulamento de Segurança e Acções (RSA, 1995). 
A ligação da estrutura-solo de fundação foi simulada através do encastramento 

perfeito dos nós da base do modelo numérico, uma vez que não existe qualquer prospecção 
geotécnica para a caracterização mecânica do terreno. 

Esta modelação deve aproximar-se da realidade, uma vez que as fundações dos 
edifícios eram executadas sobre blocos de estacaria de madeira, com uma elevada 
densidade de cravação, contraventados no solo por intermédio de arcos em pedra (ver 
Capítulo 3). Para além disso, os edifícios inspeccionados não apresentam anomalias 
associadas a problemas das fundações. 

O modelo construído pode ser visualizado na Figura 4.7, onde é possível observar a 
sua geometria, os acções consideradas no cáculo, a malha de elementos finitos que define o 
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modelo numérico e a denominação dada a cada uma das paredes para a análise dos 
resultados. 

 
 

 
(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.7 – Primeiro modelo numérico: (a) acções induzidas pelos pavimentos na 
estrutura; (b) perspectiva da malha de elementos finitos; (c) alçado lateral 
direito da malha; e (d) denominação das paredes 

O modelo estrutural foi inicialmente construído no AutoCAD Modeler através de um 
conjunto de sólidos que, posteriormente, foram exportados através de um filtro para um 
programa de pré-processamento de dados, Femgvx, onde se criou o ficheiro de dados para 
ser executado pelo DIANA. 

Para as análises foram utilizados elementos cúbicos de vinte nós, elementos 
piramidais truncados, com base triangular de quinze nós e elementos de viga 
tridimensionais de dois nós (ver Figura 4.8). Todos os elementos adoptados admitem 
realizar uma análise numérica não-linear material e geométrica. No total, o modelo tem 
cerca de 46000 graus de liberdade. 

x
y

z

P5 

P1 

P2

P3

P4

Gk
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(a) (b) 

 

(c) 
Figura 4.8 – Elementos adoptados na análise: (a) Brick-CHX60; (b) Wedge-CTP45; 

e (c) Beam-L12BE 

4.3.2 O Segundo Modelo 

O segundo modelo tem todas as características geométricas idênticas ao primeiro, 
exceptuado o frontal interior e o pavimento em madeira, que, neste caso, não é simulado 
(ver Figura 4.9). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.9 – Malha de elementos finitos do segundo modelo: (a) perspectiva; (b) planta; 
(c) alçado frontal; e (d) alçado lateral direito 

As cargas mássicas horizontais, provocadas pelos vigamentos dos pisos são agora 
aplicadas directamente sobre as paredes de alvenaria e de uma forma distribuída. 
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4.4 Métodos Simplificados de Análise Sísmica 

Nesta Secção pretende-se obter alguns parâmetros indicativos das características sísmicas 
resistentes do edifício tipo, com base no método simplificado apresentado por Meli (1998), 
baseados numa rotura por corte ao nível da base, o que raramente ocorre neste género de 
estruturas. A aplicabilidade destes métodos restringe-se aos edifícios regulares, com planta 
simétrica, cujos pavimentos constituem um diafragma rígido. 

Um dos factores que permite prever a segurança do edifício é o factor de segurança 
sísmica, obtido pela seguinte expressão: 

 

s

mim

A

R
Si c

v
W
A

V
VF ⋅== ∑  (4.4)

 
onde:  Ami – área transversal da secção resistente das paredes segundo a direcção i; 

 W – o peso da estrutura global; 
 vm – a tensão de corte resistente; 
 cs – o coeficiente sísmico, que geralmente varia entre 0.1 e 0.3 (Meli, 1998). 
 
Ora, se for considerada constante, a resistência dos materiais em ambas as direcções 

e, também constante, o coeficiente sísmico, outro indicador poderá ser calculado. Este 
indicador denomina-se por índice de segurança sísmica e está apresentado na Eq. (4.5). 

 

W
A

I mi
Si

∑=  . (4.5)

 
Este índice terá de ser calculado para ambas as direcções principais da acção sísmica. 

O menor dos índices das direcções estudadas será considerado o índice da estrutura. 
Por último, pode-se ainda definir o índice de densidade de paredes ou índice de área 

resistente, dado pela seguinte expressão: 
 

p

mi

A
A

d ∑= , (4.6)

 
onde Ap é a soma da área total do edifício em planta.  

Este último índice deve ser encarado com alguma reserva, uma vez que depende 
apenas das propriedades geométricas da estrutura, devendo ser usado unicamente como um 
valor indicativo e comparativo entre edifícios.  

Na Tabela 4.3 estão apresentados os factores de segurança e índices de sismicidade 
para o edifício tipo, considerando uma superfície crítica apresentada na Figura 4.10. O 
valor de vm foi considerado igual à resistência de corte dado pela lei de Coulomb 
apresentada no Capítulo 2, pela Eq. (2.1). Foi admitido um valor de 0.1 MPa para a coesão 
c e, para a tangente do ângulo de atrito do material tanφ, um valor igual a 0.7. A tensão 
vertical foi determinada calculando a média da tensão de compressão na secção crítica. O 
valor de cs foi tomado igual a 0.22, de acordo com o RSA (1995). 
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Tabela 4.3 – Factores de segurança e índices de sismicidade do edifício tipo 

Peso 
[kN] 

Amx 
[m2] 

Amz 
[m2] 

Ap 
[m2] dx dz FSx FSz FS 

7857.0 12.8 7.7 204.7 0.06 0.04 1.8 1.1 1.1 

 

 
Figura 4.10 – Secção crítica para o corte do edifício tipo 

Embora o EC8 preconize que o coeficiente de comportamento para estruturas de 
alvenaria regular seja igual a 1.5, em todas as análises apresentadas, esse valor foi tomado 
igual à unidade, face ao tipo de material das paredes. 

Os valores da Tabela 4.3 indicam que apenas 4% da área do edifício contribui para a 
resistência sísmica, na sua direcção z mais desfavorável. O factor de segurança segundo o 
eixo z (ver Figura 4.7) é aproximadamente igual à unidade (cerca de 1.1), indicando que os 
edifícios com esta configuração poderão ter deficiente segurança sísmica.  

Contudo este valores devem ser encarados com reservas, uma vez que se tratam de 
métodos simplificados de análise que apenas admitem como modo de rotura o de corte 
basal numa superfície paralela ao solo de fundação. 

 

Secção crítica 
segundo xx 

Secção crítica 
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Plano da base 
do edifício 
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4.5 Análises Numéricas 

Em cada análise efectuada, linear ou não-linear, consideraram-se três combinações de 
acções. A primeira combinação refere-se apenas às acções verticais aplicadas na estrutura. 
As duas restantes correspondem à análise estática do efeito das acções sísmicas em duas 
direcções perpendiculares entre si, nomeadamente x e z (ver Figura 4.7b). 

As acções horizontais foram determinadas de acordo com o RSA, que estipula que 
estas devem ser iguais às acções verticais multiplicadas por um factor de 0.22⋅α (com 
α = 1, no caso da região de Lisboa) e separadamente aplicadas nas direcções mais 
desfavoráveis para a estrutura. Apresenta-se em seguida as combinações de acções usadas 
nas análises: 

• Combinação N.º1 (acções verticais): kkSd QGP ⋅+⋅= 20.1 ψ ; 
• Combinação N.º2 (sismo na direcção x): ( )kkxxSd QGEP ⋅++⋅= 20.15.1 ψ ; 
• Combinação N.º3 (sismo na direcção z): ( )kkzzSd QGEP ⋅++⋅= 20.15.1 ψ , 

 
em que Exx ou Ezz são iguais a ( )kk QG ⋅+⋅⋅ 222.0 ψα , nas correspondentes direcções. 
 

4.5.1 Análise do Primeiro Modelo Numérico 

Antes de se realizar a análise sísmica não-linear do modelo, procedeu-se a uma análise 
linear, incluindo uma análise de valores próprios (modos de vibração). 

Estas análises lineares devem ser encaradas com alguma reserva, porque, como se 
referiu na Secção 4.2, o tipo de estruturas que se pretende analisar tem um comportamento 
não-linear significativo. 

4.5.1.1 Análise Linear para Cargas Verticais 

Os resultados da primeira combinação de acções encontram-se ilustrados na Figura 4.11 (e 
no Anexo C), em termos de colorações de tensões de compressão e tracção com as 
respectivas deformadas. 

Pode-se observar que a deformada e as colorações, à semelhança da estrutura, são 
simétricas. As tensões de compressão, em geral, não ultrapassam o valor 0.3 MPa. 
Todavia, existem tensões máximas localizadas com 0.7 MPa devidas à flexão das paredes 
P4 e P5, resultando da diferença das deformabilidades entre o frontal e as paredes de 
alvenaria. 

Em relação à distribuição de tensões de tracção, existem tensões máximas excessivas 
de 0.8 MPa nas ligações do frontal com as paredes de contraventamento de alvenaria. Nas 
zonas próximas dos cantos da estrutura, os valores são da ordem dos 0.2 MPa. Estas 
tensões máximas serão eliminadas nas análises não-lineares a realizar. 

Salienta-se que os valores obtidos serão significativamente afectados pela forma de 
aplicação das cargas. Efectivamente, se a sequência de construção fosse introduzida,     
obter-se-iam valores diferentes (ver Lourenço, 1999) 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.11 – Combinação N.º1 de acções com deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

4.5.1.2 Análise dos Modos de Vibração 

A análise efectuada foi apenas realizada considerando a massa da estrutura, uma vez que as 
cargas permanentes dos pavimentos foram inseridas no modelo como forças estáticas. 
Contudo, os resultados das análises não deixam de ser interessantes, pelo que se passam a 
apresentar. 

Como primeira constatação, verifica-se que grande parte dos modos afectam 
unicamente o frontal pombalino (ver Anexo C). Todos os primeiros modos de vibração têm 
frequências relativamente baixas (ver Tabela 4.4), devido à existência do frontal 
pombalino.  

A frequência fundamental da estrutura é de 1.40 Hz e mobiliza apenas 1% da massa. 
Pela Figura 4.12a pode-se constatar que apenas o frontal é mobilizado para o primeiro 
modo. Em relação às paredes de alvenaria, o primeiro modo as mobiliza é o sexto, com 
uma frequência de 2.26 Hz e com 4% da massa associada (ver Tabela 4.4 e Figura 4.12b).  
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Tabela 4.4 – Frequências e % de massa generalizada dos vinte primeiros modos de 

vibração 

Modo Frequência 
[Hz] % massa Modo Frequência 

[Hz] % massa 

1 1.40 1% 11 3.12 9% 
2 1.61 1% 12 3.30 1% 
3 1.80 1% 13 3.77 8% 
4 1.93 1% 14 4.32 1% 
5 2.02 1% 15 5.26 3% 
6 2.26 4% 16 6.18 4% 
7 2.30 1% 17 7.00 13% 
8 2.39 1% 18 8.23 5% 
9 2.72 1% 19 14.37 5% 
10 3.02 1% 20 19.38 9% 

 
Também a frequência de 3.12 Hz, correspondente ao décimo primeiro modo, 

mobiliza as paredes de alvenaria com 9% da massa da estrutura (ver Figura 4.12b e 
Tabela 4.4). 

 

 
1.40 Hz 

(a) 

 
2.26 Hz 

(a) 

 
3.12 Hz 

(b) 
Figura 4.12 – Modos de vibração (×1.19): (a) do 1º modo; (b) do 6º; e (c) do 11º 

4.5.1.3 Análise Linear para o Sismo na Direcção do Eixo x 

Apresentam-se na Figura 4.13 os resultados da análise para a segunda combinação de 
acções. Pode-se observar o significativo aumento das tensões de compressão que, nas 
zonas mais solicitadas da combinação N.º 1, passaram de 0.3 para 0.5 MPa, havendo 
também um aumento significativo das tensões máximas para mais do seu dobro (de 0.7 
para 1.6 MPa). 

Nesta combinação é notória a formação de bielas de compressão nas paredes 
paralelas à acção horizontal (P1 e P2, ver Figura 4.13c), inclinadas cerca de 55º, devido à 
existência das aberturas nos panos de alvenaria e do afastamento entre elas. Para o frontal 
(parede P3) verifica-se também um aumento das tensões instaladas. 

Quanto às tensões máximas de tracção, o seu valor manteve-se em 0.8 MPa na 
ligação entre a parede P4 e o frontal (ver Figura 4.13c). Outras zonas relevantes são as da 
ligação entre as paredes exteriores, longitudinais e transversais. Devido ao efeito de flexão 
das paredes P4 e P5, surgem tensões de cerca de 0.7 MPa. Na parte central da parede P5, 
existem também tensões consideráveis, da ordem dos 0.5 MPa.  
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

         
(e) 

 
(f) 

Figura 4.13 – Combinação N.º2 de acções com deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; (c) alçado principal com a representação das bielas de 
compressão; (d) reacções segundo x na base do edifício; e (e) e (f) tensões de 
tracção σ1 

Ainda na Figura 4.13d pode-se verificar que na base o edifício os esforços de corte, 
segundo a direcção dos esforços sísmicos, são consideráveis apenas nas paredes 
longitudinais P1 e P2, pelo que se conclui que o frontal contribui pouco para o corte basal. 

A Figura 4.14 apresenta os deslocamentos verificados na estrutura. Os 
deslocamentos horizontais são mais elevados no topo da ligação da parede P3 com a 
parede P4, tendo-se alcançado valores da ordem dos 0.03 m. Estas deformações são, em 
média, metade das deformações da parede de alvenaria oposta (parede P5), devido ao 
efeito das acções verticais (simétricas). 
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(a) (b) 
Figura 4.14 – Deslocamentos da estrutura com deformada (×22.2): (a) deslocamentos 

totais; e (b) deslocamentos horizontais segundo x 

4.5.1.4 Análise Linear para Sismo na Direcção do Eixo z 

Para a combinação de acções N.º 3 e comparativamente à combinação Nº 1, verifica-se um 
aumento substancial das tensões de compressão de 0.7 para 1.9 MPa (ver Figura 4.15). 

As zonas mais solicitadas voltam a ser o interior das ligações entre as paredes de 
alvenaria longitudinais e transversais e também na base das paredes P1 e P2. 

Neste caso, igualmene se podem observar as bielas de compressão inclinadas nos 
nembos, mas agora nas paredes transversais P4 e P5 (ver Figura 4.15c). 

Em relação à distribuição das tensões de tracção, é de salientar o aumento das 
tensões máximas de 0.8 para 1.5 MPa nas zonas mais solicitadas (bases e topos das paredes 
longitudinais e no topo das ligações com as paredes transversais). 

Os esforços de corte, na base do edifício, são essencialmente absorvidos pelas 
paredes P4 e P5. Novamente o frontal não contribui relevantemente para a resistência às 
acções horizontais. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

            
(e) 

 
(f) 

Figura 4.15 – Combinação N.º3 de acções com deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; (c) visualização das bielas de compressão; (d) reacções 
segundo z na base do edifício; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

Na Figura 4.16 apresenta-se os resultados relativos aos deslocamentos obtidos na 
análise, onde se pode verificar que os deslocamentos horizontais do modelo são mais 
elevados no frontal pombalino (cerca de 0.09 m), ao passo que para as paredes P1 e P2 o 
deslocamento é da ordem dos 0.05 m. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.16 – Deslocamentos da estrutura em m com deformada (×22.2): 
(a) deslocamentos totais; e (b) deslocamentos horizontais segundo z 

4.5.1.5 Análise Não–Linear para Cargas Verticais 

Nas análises não-lineares efectuadas considerou-se que as paredes de alvenaria de pedra e 
o frontal teriam apenas comportamento não-linear material. Os vigamentos do pavimento 
foram modelados com propriedades elásticas lineares.  

A implementação do comportamento não-linear para os materiais foi realizada com 
recurso unicamente a um modelo de fendilhação (DIANA, 1996). Não foi considerada a 
não-linearidade em compressão, uma vez que nas análises lineares realizadas os picos de 
tensão são muito localizados. 

Para os elementos de alvenaria de pedra considerou-se uma tensão de tracção 
ft = 0.1 MPa, com comportamento ideal plástico, tendo em vista eliminar quaisquer 
problemas de convergência. 

Também no caso do frontal, admitiu-se uma tensão de tracção muito baixa, cerca de 
ft = 0.01 MPa e um comportamento ideal plástico.  

Com estas características mecânicas, foi simulado um comportamento elástico-ideal 
plástico em tracção com fendilhação para a alvenaria e o frontal (ver Figura 4.17). Para o 
factor de retenção de corte admitiu-se uma valor de 0.125.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.17 – Parâmetros das leis constitutivas do materiais: (a) comportamento 
bidimensional; e (b) comportamento unidireccional 
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Em todas as análises não-lineares realizadas, o processo iterativo de convergência 
utilizado foi o método de Newton-Raphson modificado, associado com o “Line searches”. 
Como critério de convergência, baseado em termos energéticos do processo, foi tomado 
um valor de 1.0 × 10-3. 

É de referir que cada análise não-linear durou cerca de 120 horas de processamento 
de cálculo, face à dimensão do problema. 

Na Figura 4.18 podem-se observar as colorações das tensões máximas de 
compressão que, à semelhança da análise linear, não ultrapassam os valores médios de 
0.3 Mpa, com valores máximos da ordem dos 0.7 MPa. Novamente os valores máximos 
verificam-se na base das paredes transversais de alvenaria e junto da ligação com o frontal. 

 

   
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.18 – Combinação N.º1 de acções e deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

As tensões de tracção máximas ocorrem no exterior das fachadas das paredes P4 e 
P5, precisamente na zona da ligação com o frontal. O seu valor máximo é da ordem dos 
0.1 MPa, o que está de acordo com a lei constitutiva admitida para a alvenaria. 

Ao contrário do sucedido na análise linear, as paredes transversais, devido aos 
impulsos laterais da parede em frontal, tendem a abrir para fora do edifício, uma vez que o 
frontal não resiste a esforços de tracção. Outras zonas de elevadas tensões de tracção são as 
zonas interiores das ligações de canto das paredes de alvenaria, devido à deformação das 
paredes transversais P4 e P5. 

Através da análise das extensões principais de tracção (ver Figura 4.19) é possível 
concluir que as paredes se encontram desligadas na zona do topo do frontal, com uma 
abertura de 0.02 m. 
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(a) 

 

 
 
 

(b) 
 

(c) 
Figura 4.19 – Combinação N.º1 de acções e deformada (×22.2): (a) extensões ε1; 

(b) e (c) medição da abertura da fenda (0.02 m) 

4.5.1.6 Análise Não-linear para o Sismo na Direcção do Eixo x 

Uma vez que a geometria do modelo é simétrica, apenas se realizou a análise sísmica 
segundo o sentido positivo do eixo x. 

Foi utilizado para auxiliar o método de convergência o método do Arc-length 
associado com o Crack Mouth Opening Displacement (CMOD) (DIANA, 1996).  

Pela curva de comportamento da estrutura, que se encontra representada na 
Figura 4.20a, pode-se concluir que a estrutura suportou 1.5 vezes a acção horizontal 
sísmica (Exx), embora com um deslocamento horizontal excessivo de 0.09 m. A rigidez 
final da estrutura é cerca de 14% da rigidez inicial (ver Figura 4.20b), o que indicia que o 
colapso da estrutura estará próximo do factor de carga final da análise. 

Zona medida 
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(b) 
Figura 4.20 – Diagramas de comportamento da estrutura: (a) diagrama carga vs 

deslocamento, e (b) variação de rigidez 

Para um factor de carga de 1.5, surgiram tensões de compressão superiores a 
1.0 MPa na base da parede P5, como se ilustra na Figura 4.21a, sendo o valor máximo de 
3.0 MPa na zona da ligação da parede com o frontal. Em relação ao valor obtido na análise 
linear (1.5 MPa), este é cerca de 100% superior. Novamente, é possível observar as bielas 
de compressão nas paredes P1 e P2, com tensões da ordem dos 0.5 MPa. Ao nível da base 
dessas paredes, a tensão média ronda os 0.4 MPa. 

Através da visualização da Figura 4.21a, é possível observar as linhas de rotura do 
mecanismo de colapso da parede P5. Uma vez que a acção sísmica é uma acção cíclica, o 
mesmo mecanismo se verifica quando a acção horizontal tem sentido contrário. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.21 – Combinação N.º2 de acções e deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3 

A análise das tensões de tracção na rotura não é significativa, face à diminuição de 
resistência pós-pico. O dano na estrutura pode ser visualizado através da coloração das 
extensões principais de tracção como representação do padrão de fendilhação. Por esta 
razão, apenas se apresentam, para além das tensões máximas de compressão, as colorações 
da extensões máximas de tracção. 

Ao contrário da análise linear efectuada na direcção do eixo x, não existem tensões 
de tracção no frontal. Torna-se assim clara a separação quase total do frontal da parede P5 
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de alvenaria (ver também a Figura 4.22a), e o seu desempenho no contraventamento a 
meio vão da parede P4. A comprovação final da separação do frontal é apresentada na 
Figura 4.22d, onde se apresenta as colorações das extensões principais máximas de tracção 
e se averigua a existência de uma fenda com uma abertura de 0.07 m.  

 

   
(a) 

 
 

 
 
 
 

(b)  
(c) 

 
 

 
 
 
 

(d) 
 

(e) 
Figura 4.22 – Combinação N.º2 de acções e deformada (×22.2): (a) extensões ε1; 

(b) e (c) medição da abertura da fenda do frontal com a parede P4 (0.04 m); 
e (d) e (e) medição da abertura da fenda do frontal com a parede P5 (0.07 m) 

Na Figura 4.23 apresentam-se as colorações correspondentes aos deslocamentos da 
estrutura. Pela sua análise é possível verificar que a meio do topo da parede P5 existem 
grandes deslocamentos horizontais, com valores generalizados de 0.08 m (ver 
Figura 4.23b). O valor máximo é de 0.12 m, devido, principalmente, ao frágil 
encastramento da parede P5 nas paredes P1 e P3. 

Zona medida 

Zona medida 
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(a) (b) 

Figura 4.23 – Deslocamentos da estrutura e deformada (×22.2): (a) deslocamentos totais; 
e (b) deslocamentos horizontais segundo x 

Face a estes resultados, pode-se concluir que, para uma acção sísmica segundo o eixo 
x, as paredes P4 e P5 separam-se do frontal pombalino.  

4.5.1.7 Análise Não-linear para o Sismo na Direcção do Eixo z 

Usando o método do Arc-length para o controlo do deslocamento horizontal de um nó da 
parede P3 procedeu-se à análise estática da acção sísmica na direcção do eixo z. A curva da 
resposta da estrutura (ver Figura 4.24) demonstra que o frontal para um factor de carga 
horizontal de aproximadamente 0.4 sofre colapso.  
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Figura 4.24 – Diagramas de comportamento da estrutura: (a) diagrama carga vs 
deslocamento, e (b) variação de rigidez 

As tensões máximas de compressão (ver Figura 4.25a e b) não chegam a exceder o 
valor máximo obtido nos ensaios laboratoriais de 0.85 MPa.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.25 – Combinação N.º2 de acções e deformada (×22.2): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

Os deslocamentos horizontais para o frontal são excessivos, da ordem dos 0.09 m, 
como de pode averiguar na Figura 4.26.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.26 – Deslocamentos da estrutura e deformada (×22.2): (a) deslocamentos totais; 
e (b) deslocamentos horizontais segundo z 
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Este fenómeno ocorre devido à reduzida espessura à flexão da parede P3 em torno do 
eixo x, pelo que se comprova a fraca contribuição do frontal para dissipar energia na 
direcção perpendicular ao seu plano. Se se admitir que a restante estrutura se mantenha de 
pé após o colapso do frontal, será relevante estudar o comportamento isolado das paredes 
de alvenaria.  

Contudo, salienta-se que o facto do frontal possuir uma armadura em madeira poderá 
contribuir para retardar o seu colapso. É provável que a modelação homogénea adoptada 
seja capaz de representar adequadamente o comportamento do frontal para acções para fora 
do seu plano. Desta forma, entende-se que a modelação adoptada não deverá ser utilizada 
para simular o comportamento da estrutura nesta direcção. 
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4.5.2 Análise do Segundo Modelo Numérico 

Apresenta-se agora o estudo do segundo modelo numérico que, em sequência da primeira 
fase da análise do edifício tipo, se torna importante para conhecer o comportamento das 
paredes isoladas de alvenaria. 

4.5.2.1 Análise Linear para Cargas Verticais 

Em primeiro lugar, procedeu-se a uma análise linear das acções verticais, de onde se 
conclui que, em relação ao primeiro modelo, as tensões máximas de compressão são 
menores, devido à inexistência da transmissão localizada de tensões de compressão do 
frontal para as paredes P4 e P5. Através da Figura 4.27a e b ilustra-se que os valores 
máximos não são superiores a 0.45 MPa. 

Em relação às tensões máximas de tracção (ver Figura 4.27c e d), novamente, existe 
uma diminuição do seu valor máximo, passando apenas a existir picos de tensão no interior 
dos vãos das paredes, da ordem dos 0.1 MPa. 

A deformação vertical não excede o valor de 1 mm, não sendo por isso preocupante.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.27 – Combinação N.º1 de acções e deformada (×50.0): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

P5 

P1 

P2 

P4 

(kPa) 

(kPa) 



Análise de um Edifício Tipo da Construção Pombalina 4.27
 

 

4.5.2.2 Análise Linear dos Modos de Vibração 

Na Tabela 4.5 estão apresentadas as frequências dos vinte primeiros modos de vibração. A 
frequência fundamental, 1.97 Hz, é superior à do primeiro modelo como seria de esperar, 
devido à exclusão da parede em frontal e dos pavimentos.  

 
Tabela 4.5 – Frequências e % de massa generalizada dos vinte primeiros modos de 

vibração 

Modo Frequência 
[Hz] 

% massa 
total Modo Frequência 

[Hz] 
% massa 

total 

1 1.97 9% 11 7.30 29% 
2 2.16 7% 12 7.77 6% 
3 2.68 7% 13 9.26 4% 
4 3.12 7% 14 10.50 11% 
5 4.40 11% 15 11.86 7% 
6 5.06 10% 16 13.94 11% 
7 5.79 17% 17 17.84 19% 
8 6.45 13% 18 19.68 11% 
9 6.76 26% 19 31.45 11% 
10 7.17 7% 20 59.67 15% 

 
Na Figura 4.28 observam-se os três primeiros modos de vibração. Comparando com 

os modos de vibração do modelo anterior (ver Secção 4.5.1.2 e Anexo C), constata-se que 
existe alguma semelhança na deformada entre dois pares de modos de vibração: (a) entre o 
sexto modo do primeiro modelo, com 2.26 Hz e com 4% de massa (ver Figura 4.12b) e o 
segundo modo do segundo modelo, com 2.16 Hz com 7% da massa (ver Figura 4.28b); e 
(b) entre o décimo primeiro modo do primeiro modelo, com 3.12 Hz e 9% de massa (ver 
Figura 4.12c) e o terceiro modo do segundo modelo, com 2.68 Hz e 7% de massa (ver 
Figura 4.28b), sendo, porém, para este último par significativa a diferença entre suas 
frequências de vibração. 

 

 
1.97 Hz 

(a) 
2.16 Hz 

(b) 
2.68 Hz 

(c) 
Figura 4.28 – Modos de vibração (×1.74): (a) do 1º modo; (b) do 2º; e (c) do 3º 

Os resultados das análises modais efectuadas, para ambos os modelos, demonstram 
que a presença ou não do frontal e dos pavimentos altera substancialmente as frequências 
dos modos de vibração dos modelos, não sendo, por isso, fácil tirar conclusões claras dos 
resultados. 
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4.5.2.3 Análise Linear para o Sismo na Direcção do Eixo x 

Para a combinação N.º2 de acções, verifica-se uma diminuição, em relação ao primeiro 
modelo, das tensões de compressão na base da parede P4 e P5 de 1.4 para 1.0 MPa (ver 
Figura 4.29a e b). O mesmo acontece para as tensões máximas de tracção, que diminuíram 
os seus máximos de 0.74 para 0.57 MPa na face interior da parede P4 e na face exterior da 
parede P5.  

 

          
(a) 

 
(b) 

          
(c) 

 
(d) 

Figura 4.29 – Combinação N.º2 de acções e deformada (×30.0): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (e) e (f) tensões de tracção σ1 

Esta redução deve-se, em grande parte, à inexistência da parede P3 que introduzia na 
estrutura elevadas tensões de tracção na ligação com as paredes exteriores, devido à sua 
menor espessura e modulo de deformabilidade. 

As deformações na direcção do eixo x das paredes P4 e P5 não são superiores a 
0.02 m (ver Figura 4.30), que é um valor aproximado da deformação média das duas 
paredes do primeiro modelo numérico (ver Secção 4.5.1.6). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.30 – Deslocamentos da estrutura e deformada (×30.0): (a) deslocamentos totais; 
e (b) deslocamentos horizontais segundo x 

Na Figura 4.31 está representada a contribuição de cada parede, em regime linear, 
para o corte basal do edifício tipo, com ou sem a modelação da parede em frontal 
pombalino. Observa-se que, com a existência do frontal, as paredes P1 e P2 são 
responsáveis por cerca de 70% do esforço de corte, sendo a contribuição do frontal de 
quase 10%. O restante esforço é igualmente absorvido pelas parede P4 e P5. Sem o frontal, 
os anteriores 10% de esforço de corte são distribuídos para nas paredes P1 e P2, mantendo-
se praticamente constante a contribuição das paredes P4 e P5. Em suma, em regime linear 
o frontal parece ser benéfico para o comportamento global do edifício tipo, quando o sismo 
é aplicado na direcção do eixo x. 
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Figura 4.31 – Corte basal do edifício tipo segundo x, contribuição de cada parede 

4.5.2.4 Análise Linear para o Sismo na Direcção do Eixo z 

Na comparação do comportamento dos dois modelos segundo o eixo z, à semelhança da 
Secção anterior, verifica-se uma redução dos esforços máximos, quer de compressão, quer 
de tracção (ver Figura 4.32). Nas zonas de compressão máximas do primeiro modelo 
numérico, os valores máximos agora são da ordem dos 1.3 MPa (cerca de 25% menor) e 
também para as mesmas zonas de tensões de tracção, os valores máximos não excedem 

(m) (m) 



4.30 Capítulo 4
 

1.2 MPa (cerca de 15% menor). Apesar da redução das tensões de tracção, estas superam o 
valor de admissível da tensão para a alvenaria. 
 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.32 – Combinação N.º3 de acções e deformada (×30.0): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 

As deformações horizontais não ultrapassam o valor de 0.04 m segundo o eixo z (ver 
Figura 4.33). Este valor, significativo para estrutura de alvenaria, é semelhante ao valor 
obtido para o primeiro modelo. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.33 – Deslocamentos da estrutura e deformada (×30.0): (a) deslocamentos totais; 
e (b) deslocamentos horizontais segundo z 

Com a existência do frontal, apenas cerca de 2% do esforço de corte é absorvido pela 
parede P3 (ver Figura 4.34). A inexistência do frontal não altera significativamente a 
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distribuição do esforço de corte nas paredes de alvenaria, sendo a percentagem de esforço 
de corte, absorvido pelas paredes perpendiculares à acção sísmica, 50% inferior à 
percentagem de esforço de corte absorvido pelas paredes paralelas à acção sísmica. 
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Figura 4.34 – Corte basal do edifício tipo segundo z 

4.5.2.5 Análise Não–Linear para Cargas Verticais 

Efectuada a análise não-linear para as cargas verticais do segundo modelo, verifica-se que 
não existem diferenças significativas entre a análise linear e análise não-linear.  

Porém, em relação à análise não-linear do primeiro modelo, as tensões máximas de 
compressão diminuíram de 0.6 para 0.4 MPa, sendo a sua distribuição, em cada plano em 
altura da estrutura, quase homogénea (ver Figura 4.35).  
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(d) 

Figura 4.35 – Combinação N.º1 de acções e deformada (×50.0): (a) e (b) tensões de 
compressão σ3; e (c) e (d) tensões de tracção σ1 
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De modo similar se observa que para as tensões máximas de tracção, não existem 
diferenças entre as duas análises linear e não-linear, mas sim em relação ao primeiro 
modelo. Neste caso, nas paredes P4 e P5, não se verifica a concentração de tensões 
máximas no exterior da ligação com a parede P3 e na ligação com as parede P1 e P3. Os 
valores máximos ocorrem principalmente no interior dos vãos e são da ordem dos 0.1 MPa 
(valor de cálculo admissível). 

As extensões de tracção são relativamente baixas, ocorrendo os seus máximos entre 
os vãos do primeiro piso, com o valor máximo de 0.8×10-3 (ver Figura 4.36). 

 

 
Figura 4.36 – Extensões principais de tracção e deformada (×50.0) 

Por último, as deformações verticais não ultrapassam de 1.3 mm, sendo este valor 
diminuto. 

4.5.2.6 Análise Não-linear para o Sismo na Direcção do Eixo x 

Esta análise foi também realizada com o método do Arc-length associado com o CMOD.  
As curvas do comportamento da estrutura encontram-se ilustradas na Figura 4.37, 

onde se pode constatar que a estrutura suportou uma acção sísmica majorada de um factor 
de 1.5. Para este factor, a estrutura contém cerca de 13% da rigidez inicial, pelo que se 
encontra perto do seu factor de colapso. 
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Figura 4.37 – Diagramas de comportamento da estrutura: (a) diagrama carga vs 

deslocamento, e (b) variação de rigidez 

(Sem Frontal)
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No que respeita às tensões de compressão máximas (ver Figura 4.38), verifica-se um 
aumento significativo dos valores de 0.9 MPa para 1.65 MPa, em relação à análise linear, e 
uma forte diminuição de 3.0 MPa para 1.65 MPa em relação à análise não-linear do 
primeiro modelo numérico. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.38 – Combinação N.º2 de acções (×30.0): (a) e (b) tensões de compressão σ3 

As extensões principais de tracção localizam-se, principalmente, na parede P5 e em 
três locais distintos (ver Figura 4.39): (a) Na ligação com as paredes longitudinais (com 
uma abertura de fenda de 4 mm); (b) no topo e a meio vão (com uma abertura de fenda de 
2 mm); e (c) na face interior da sua base (com uma abertura de fenda de 3 mm). Na parede 
P4, as extensões de tracção máximas ocorrem no topo das ligações com as paredes 
transversais, com cerca de 2 mm de abertura de fenda. 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 4.39 – Extensões principais de tracção (×30.0) 

Através da Figura 4.38 e da Figura 4.39, torna-se clara a localização das linhas de 
rotura da estrutura. Porém a linha de rotura da parede P5 é mais gravosa, pois ocorre em 
primeiro lugar, devido à maior deformação horizontal. 

Pela análise do corte basal (ver Figura 4.40) e comparando com os resultados da 
análise não-linear do primeiro modelo, constata-se que a pequena contribuição do frontal é 
agora exercida pelas duas paredes longitudinais. Outro aspecto relevante é o agravamento 
do esforço absorvido pela parede P5 e a diminuição da contribuição da parede P4 na 
presença do frontal. Isto deve-se ao facto da parede P4 estar impedida de se deformar 
horizontalmente devido à presença do frontal e a parede P5 ser solicitada pelo próprio 
frontal que a empurra para fora do plano da parede. 
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Figura 4.40 – Corte basal do edifício tipo segundo x 

Este aumento do corte basal na parede P5, com a existência do frontal, pode ser 
visualizado através da Figura 4.41a, onde é possível constatar que o frontal é benéfico para 
a parede P4 e que a sua presença agrava a deformação da parede P5. 

Quanto à deformação horizontal do segundo modelo (ver Figura 4.41b), esta atinge o 
valor de 0.06 m na parede P5, ao passo que na parede P4 a deformação é cerca de metade. 
Este aspecto, obviamente, contradiz a análise linear efectuada, onde ambas as paredes 
tinham deslocamentos horizontais iguais. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.41 – Deslocamentos horizontais segundo x dos dois modelos e deformada 
(×30.0): (a) do primeiro modelo; e (b) do segundo modelo 

Estes resultados parecem indicar que, para o caso do sismo segundo o eixo x, a não 
consideração do frontal é conservadora para o caso das paredes paralelas à acção do 
sísmica, i.e. as paredes que irão resistir ao corte basal. No entanto, esta análise é favorável 
para o colapso por rotação das paredes perpendiculares à acção sísmica, uma vez que a 
existência do frontal se traduz num aumento da acção sobre a parede crítica P5. 

Desta forma, as análises sem a modelação das paredes em frontal poderão conter 
alguma insegurança adicional, no caso de edifícios rectangulares, solicitados pelo sismo ao 
longo da maior dimensão em planta.  
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4.5.2.7 Análise Não-linear para o Sismo na Direcção do Eixo z 

Em último lugar, procedeu-se à análise não-linear do segundo modelo para uma acção 
sísmica segundo o eixo z. Novamente, usou-se o método do Arc-length com controlo de 
deslocamento horizontal de um nó (ver Figura 4.43a).  

Na Figura 4.42 ilustra-se o comportamento da estrutura, face à acção sísmica, onde 
se pode concluir que, em relação às análises anteriores, a estrutura não suportou um factor 
de carga horizontal de 1.5, ficando-se apenas pelo factor de 1.2. A rigidez da estrutura é 
praticamente nula, pelo que se conclui que também se encontra em colapso. 
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(b) 
Figura 4.42 – Diagramas de comportamento da estrutura: (a) diagrama carga vs 

deslocamento, e (b) variação de rigidez 

As tensões máximas de compressão excedem o valor de 1.0 MPa nas paredes P1 e 
P2, observando-se picos na parede P2 da ordem dos 2.8 MPa. É também notória a 
formação das bielas de compressão nos nembos das paredes transversais (ver Figura 4.43), 
tal como o observado nas análise lineares. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.43 – Combinação N.º2 de acções (×30.0): (a) e (b) tensões de compressão σ3 

Na Figura 4.44 apresenta-se as extensões principais de tracção da estrutura. À 
semelhança da análise da Secção anterior, ocorrem no interior das ligações da parede P2 
com as paredes transversais, com um valor máximo de 3.8×10-3 (com 12 mm de abertura 
de fenda), no exterior e a meio vão da parede P2 (com 8 mm de abertura de fenda) e no 
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exterior da parede P1, junto das ligações com as paredes transversais (com 8 mm de 
abertura de fenda). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.44 – Extensões principais de tracção ε1 e deformada (×30.0) 

A distribuição do corte basal do modelo, comparativamente à análise não-linear com 
o frontal pombalino, difere, unicamente, na contribuição da parede P2, que é agravada 
cerca de 3% (ver Figura 4.45). No conjunto, as paredes P1 e P2 contribuem cerca de 40% 
do corte basal total. 
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Figura 4.45 – Corte basal do edifício tipo segundo o eixo z 

As deformações horizontais são mais elevadas na parede P2 do que na parede P1 (ver 
Figura 4.46), numa relação de um para dois. O valor máximo, muito elevado, é da ordem 
dos 0.2 m. Este valor obriga à consideração adicional de comportamento não-linear 
geométrico. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.46 – Deslocamentos da estrutura e deformada (×30.0): (a) deslocamentos totais; 
e (b) deslocamentos horizontais segundo z 
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Conclui-se que a não consideração do frontal é necessária e parece ser conservadora, 
para edifícios rectangulares solicitados segundo a menor dimensão em planta. 

4.6 Análise Global dos Resultados 

Em função dos resultados obtidos pelos métodos simplificados de análise para as acções 
sísmicas, é possível concluir que para o Edifício Tipo: 

• O índice de área resistente da estrutura é de apenas 4%;  
• O coeficiente de segurança da estrutura é muito próximo da unidade (cerca de 

1.1) e ocorreu segundo o eixo z. 
 
Este último resultado está muito próximo do coeficiente de segurança obtido através 

da análise não-linear sísmica do segundo modelo, em que se obteve uma valor de 1.2 e na 
mesma direcção. Porém, salienta-se que este método admite que o colapso ocorre por corte 
na secção da base. As análises numéricas não-lineares demonstram que os modos de rotura 
verificados são de flexão para fora do plano das paredes de alvenaria. Deste modo, 
considera-se que os resultados obtidos pelos métodos simplificados têm um carácter 
meramente indicativo, para a estrutura analisada. 

Pela análise dos modos de vibração dos dois modelos construídos não foi possível 
retirar conclusões claras do seu comportamento sísmico. 

Relativamente às análises numéricas, poder-se-á concluir que existem diferenças 
significativas entre os resultados das análises lineares e não-lineares, em termos de tensões, 
de extensões e de deslocamentos. Também é de realçar que a resposta de ambos os 
modelos em função das acções sísmicas aplicadas, são francamente não-lineares.  

Estes aspectos comprovam o referido na Secção 4.2, sublinhando o facto de que as 
estruturas de alvenaria não devem ser modeladas recorrendo a leis constitutivas lineares. 
Assim, apenas se apresentam nesta Secção os resultados das análises não-lineares 
efectuadas para os dois modelos numéricos. 

No que respeita à análise do primeiro modelo com frontal, é possível retirar as 
seguintes conclusões: 

• Quando o sismo actua na direcção de x, o frontal é benéfico para a parede 
P4 e agrava o comportamento da parede P5; 

• A estrutura, segundo o eixo x, tem resistência para suportar uma acção 
sísmica regulamentar; 

• Para um sismo a actuar na direcção do eixo z, o frontal não contribui 
significativamente para o corte basal, colapsando com um factor de carga de 
apenas 0.4. Porém, este resultado é discutível, face à modelação homogénea 
do frontal. 

 
Em relação ao segundo modelo sem frontal, verifica-se que: 

• Para um sismo na direcção do eixo x, o comportamento da estrutura não se 
altera significativamente; 

• No caso de um sismo segundo o eixo z, a estrutura apenas suporta um factor 
de carga igual a 1.2, apresentando deformações horizontais excessivas. 
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4.7 Conclusões 

Neste capítulo apresentaram-se métodos simplificados de análise sísmica, que aplicados à 
estrutura tipo da construção pombalina, não demonstraram ser suficientes para caracterizar 
o seu comportamento estrutural. Contudo, o valor do coeficiente de segurança obtido 
esteve muito próximo do alcançado pelas análises não-lineares realizadas. Portanto, os 
resultados obtidos por este tipo de métodos, no caso estudado, devem ser encarados como 
sendo valores meramente indicativos. 

Foram também realizadas análises lineares e não-lineares para os dois modelos 
numéricos e, perante os resultados obtidos, foi possível constatar que o regime linear 
elástico aplicado às paredes de alvenaria de pedra, afasta os modelos do comportamento 
real da estrutura do edifício tipo, com e sem frontal. 

Nas análises não-lineares verificaram-se linhas de rotura por flexão e para fora do 
plano das paredes envolventes. Demonstrou-se que a contribuição para o corte basal do 
frontal é de apenas 10%, segundo o eixo x. Para o eixo z, a sua contribuição não é 
significativa. Demonstrou-se, ainda, que a não modelação dos frontais e pavimentos de 
madeira pode resultar nalguma segurança associada à vulnerabilidade sísmica deste tipo de 
estruturas 

Uma vez que se questiona a qualidade das ligações de madeira, especialmente dos 
frontais e dos vigamentos do soalho aos frechais das armações em gaiola, embebidas nas 
paredes de alvenaria, e se verificou, em muitas zonas dos edifícios do quarteirão, a 
inexistência deste tipo de sistema estrutural, considerou-se, para a análise global do 
quarteirão, que não seriam simuladas as paredes em frontal, nem os pavimentos com 
vigamentos de madeira, sendo substituídos por cargas estáticas equivalentes. 
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Capítulo 5  

5.1 Introdução 

Neste Capítulo apresenta-se a análise realizada sobre o quarteirão levantado (Martinho da 
Arcada). O modelo global construído é descrito em detalhe, focando a sua geometria, as 
acções aplicadas e as propriedades adoptadas para os materiais. As leis constitutivas não-
lineares dos mateiras também são referidas. 

Tal como nos capítulos anteriores, as modelações foram realizadas recorrendo ao 
método dos elementos finitos, através do programa de cálculo automático DIANA. 

Antes de se proceder às análises sísmicas, que é o objectivo principal deste Capítulo, 
foram realizadas duas análises para as acções verticais em regime não-linear: (a) uma 
primeira, onde se pretendeu estudar o nível das tensões instaladas na estrutura; e (b) uma 
segunda, para a verificação da segurança do quarteirão em Estados Limites Últimos 
(E. L. U.). 

De forma semelhante ao Capítulo 4, apresentam-se os índices de área resistente do 
quarteirão e os seus coeficientes de comportamento sísmico, associados aos métodos 
simplificados. Esta análise preliminar do comportamento sísmico fornece indicadores 
sobre a vulnerabilidade do edificado. 

Após esta primeira abordagem, ilustram-se os modos de vibração do conjunto dos 
edifícios.  

Para o modelo global construído, aplicaram-se quatro combinações de acções 
horizontais, correspondentes às acções sísmicas segundo as direcções principais do 
quarteirão. Estas combinações foram realizadas em regime não-linear. 

Após a análise do comportamento do quarteirão, face às acções sísmicas, construiu-
se um segundo modelo, constituído pelo conjunto de edifícios com melhor comportamento 
sísmico. Para este modelo apenas se realizaram as análises correspondentes às 
combinações de acções horizontais. 

Foram ainda realizadas duas análises para dois edifícios isolados do quarteirão, 
escolhidos em função dos resultados obtidos pelas análises não-lineares do modelo global 
do quarteirão, tendo em vista discutir o “efeito de quarteirão”. 

Este Capítulo faz-se ainda acompanhar do Anexo D que ilustra, em pormenor, os 
resultados obtidos nas análises numéricas. 
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5.2 Descrição do Modelo 

Na Figura 5.1 ilustra-se o modelo numérico adoptado para simular a totalidade dos 
edifícios que compõem o quarteirão. O modelo é constituído por diferentes elementos 
estruturais, nomeadamente: (a) paredes de alvenaria de pedra argamassada; (b) pilares e 
arcos em cantaria de pedra; abóbadas em cruz no R/C; (c) pilares de betão armado 
embebidos no edifício G, corpo mais elevado e em forma de T (ver também Figura 5.1a); 
e (d) lajes mistas ou em betão armado existentes nos edifícios.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.1 – Malha de elementos do modelo numérico: (a) a (d) perspectivas isométricas 

Convém salientar, neste ponto, que os frontais pombalinos interiores não foram 
incluídos na análise, pelas razões apresentadas no Capítulo 4, sendo o seu peso substituído 
por forças estáticas equivalentes. 

5.2.1 Geometria e Propriedades Elásticas 

O processo de construção do modelo foi idêntico ao utilizado para as análises 
anteriores (ver Secção 4.3.1). Para além dos elementos de volume utilizados para simular 
os arcos, paredes e pilares, foram também utilizados elementos de casca tridimensionais 
(ver Figura 5.2), devido a pequenas irregularidades da geometria da malha em altura, com 
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o intuito de simular as abóbadas em cruz do R/C e as lajes mistas ou em betão armado, nos 
edifícios com intervenções mais recentes. 
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Figura 5.2 – Elementos de casca: (a) Curved-Shell-CT30S; e (b) Curved-Shell-CQ40S 

O modelo numérico foi construído admitindo que apenas se pretendia estudar o 
comportamento global dos edifícios que compõem o quarteirão. Devido às elevadas 
dimensões dos edifícios, não foi possível construir uma malha de elementos muito 
refinada, por razões óbvias de economia do tempo de preparação do modelo de cálculo. 
Contudo, e após a análise dos modelos anteriores, considerou-se que a discretização 
efectuada é a mais adequada para representar o comportamento global do quarteirão.  

O modelo poder-se-á definir como sendo um macro-modelo, cujos elementos têm, 
em média, arestas com dimensão de 1.5 m. O comportamento isolado de um elemento 
estrutural tem de ser encarado com reserva, ainda que o nível global de tensões e 
deformações do conjunto possa ser considerado razoavelmente aproximado. 

Em virtude da grandeza do modelo, foi necessário efectuar simplificações nalguns 
elementos que compõem o quarteirão, que se passam a apresentar. 

Uma das simplificações relevantes é o facto das abóbadas em cruz do R/C dos 
edifícios serem simuladas por intermédio de elementos de casca planos (ver Figura 5.3a). 
No estudo apresentado por Mourão (2001) demonstra-se que, do ponto de vista sísmico, o 
comportamento de um edifício com abóbadas curvas pode ser aproximado 
convenientemente, substituindo as abóbadas por diafragmas rígidos planos, se o nível de 
colocação destes diafragmas for devidamente considerado. Esta simplificação reduziu não 
só o tempo de pré-processamento de dados como também o tempo de cálculo. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.3 – Pormenores da malha de elementos: (a) do R/C; e (b) do edifício G 

Outra simplificação assinalável foi o modo de simulação estrutural da caixa de 
escadas do edifício G, que foi simulada com paredes de elementos contínuos (ver 
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Figura 5.3b). Uma vez que a caixa de escadas é constituída por elementos reticulados em 
betão armado (ver Figura 5.4), foi necessário determinar quais as propriedades elásticas 
equivalentes a introduzir no modelo numérico, para a sua correcta simulação. 
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(a) 

 
(c) 

Figura 5.4 – Planta do 2º piso: (a) edifício G; (b) pormenor da estrutura da caixa das 
escadas; e (c) simplificação dos elementos da caixa de escadas 

O modulo de elasticidade equivalente do material da caixa de escadas foi calculado 
em 1.0 GPa, sendo admitido um coeficiente de Poisson de 0.2. A massa específica para o 
material constitutivo foi considerada igual a 2.0×103 kg/m3, o que equivale ao conjunto de 
elementos de betão armado com as paredes de alvenaria em tijolo furado. 

Em relação aos pavimentos, apenas se incluíram no modelo os construídos em betão 
armado ou em lajes mistas, nos edifícios E, F e G, como se observa na Figura 5.5. Estes 
pavimentos foram modelados com elementos da casca curvos. As propriedades físicas e 
materiais foram aferidas de modo a que apenas fossem transmitidos esforços normais e 
esforços transversos entre as lajes e as paredes de alvenaria (desprezando-se, assim, o 
efeito de flexão). 

 

 
 

Figura 5.5 – Lajes em betão armado ou mistas 
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Este último aspecto é essencial, face às deficientes ligações entre os materiais e às 
elevadas tensões de tracção que surgem nas paredes e lajes, isto se a ligação for 
considerada monolítica e a espessura real for adoptada. No plano dos pavimentos, a sua 
modelação provoca-se um efeito de diafragma rígido. 

Ora, sendo a rigidez por flexão fortemente condicionada pela espessura h da laje e a 
rigidez de corte apenas directamente proporcional, considerou-se um h = 2.5 mm e um 
módulo de elasticidade igual a 3000 GPa, sendo o valor do coeficiente de Poisson 
considerado igual a 0.2. Desta forma, a rigidez por flexão é mil vezes inferior à rigidez por 
corte, sendo garantido o efeito de diafragma rígido, através da rigidez no plano. 

Ainda relativamente às lajes modeladas, considerou-se um γ nulo, uma vez que os 
valores do seu peso e das forças mássicas foram introduzidos por intermédio de forças 
estaticamente equivalentes, aplicadas nas paredes que se supõe serem as que suportam as 
lajes. 

Os restantes pavimentos, não sendo modelados, foram substituídos por forças 
estaticamente equivalentes, quer para as acções verticais, quer para as acções horizontais 
referentes às acções sísmicas. 

Convém referir que, no caso dos pavimentos de madeira, não se admitiu que estes 
funcionavam como diafragmas rígidos nos edifícios. Esta hipótese baseia-se no facto de se 
supor que o madeiro constituinte dos pavimentos não se encontra em bom estado de 
conservação, nomeadamente no que respeita às ligações dos vigamentos com as paredes da 
alvenaria. Efectivamente, por efeito das humidades, as zonas de ligação parede 
exterior/estrutura poderão estar significativamente afectada. Admite-se, pois, que sendo a 
estrutura solicitada por uma acção sísmica, admite-se que os pavimentos possam 
representar apenas uma massa adicional sobre as paredes de alvenaria. 

Os elementos de betão armado existentes no edifício A e no edifício G foram 
também contabilizados. Admitiu-se que estes elementos foram executados com betão da 
classe C25/30, atendendo ao aumento do módulo de elasticidade do betão com o tempo. 
Salienta-se que, no caso do edifício G, o material terá cerca de 80 anos de idade. 

Na Tabela 5.1 apresentam-se as espessuras admitidas para as paredes exteriores dos 
edifícios. 

 
Tabela 5.1 – Espessuras das paredes exteriores em m para os vários edifícios 

Pisos Edifício 
R/C 1º 2º 3º 4º 5º 

A 1.0 0.9 0.8 0.8/0.7 0.7 0.5 
B 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 - 
C 1.1 0.9 0.7 0.7 - - 
D 1.5/2.0/0.7 1.5/2.0/0.7 1.3/0.7 1.2/0.7 0.7 - 
E 1.0 0.9 0.8 0.7 - - 
F 1.1 0.9 0.8 0.8 - - 
G 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 

 
Os telhados não foram incluídos no modelo, sendo a sua acção substituída por forças 

estaticamente equivalentes. 
Todos os graus de liberdade dos nós pertencentes à secção da base dos edifícios 

foram impedidos, simulando-se o encastramento da estrutura no solo de fundação. Esta 
hipótese de cálculo é habitual, salientando-se que a existência de momentos flectores de 
encastramento elevados não são possíveis, devido ao comportamento não linear admitido 
para a parede. 
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Por último, e relativamente à geometria dos elementos, salienta-se que as abóbadas 
em cruz referentes às arcadas no edifício D foram simuladas respeitando a sua geometria 
original, como se pode verificar na Figura 5.1. 

O modelo construído é complexo, contendo no total 8820 elementos com 57267 nós, 
o que corresponde a cerca de 160000 graus de liberdade. 

5.2.2 Acções Aplicadas 

Para as cargas verticais e permanentes instaladas na estrutura consideraram-se as seguintes 
acções: 

• Peso próprio da estrutura (G = 10.0 m/s2); 
• Peso das lajes mistas ou em betão armado igual a 6.25 kN/m2 (0.25 m de 

espessura); 
• Peso do vigamentos dos pavimentos de madeira igual a 0.5 kN/m2; 
• Peso do revestimento dos pavimentos em madeira de 0.2 kN/m2; 
• Peso do revestimento dos pavimentos em betão de 0.5 kN/m2; 
• Peso das paredes divisórias interiores em madeira igual a 2.0 kN/m2 nas 

zonas com a configuração original e 1.5 kN/m2 nas zonas alteradas; 
• Peso das paredes divisórias interiores em alvenaria de tijolo de 2.5 kN/m2; 
• Peso das asnas de madeira dos telhados igual a 0.4 kN/m2; 
• Peso das madres e elementos de contraventamento de madeira dos telhados 

igual a 0.2 kN/m2; 
• Peso das varas em madeira do telhado igual a 0.15 kN/m2; 
• Peso da telha lusa dos telhados igual a 0.7 kN/m2. 
 

O peso dos telhados foi introduzido nas paredes de alvenaria somando a contribuição 
dos vários elementos que o compõem. 

As acções horizontais sísmicas, devidas aos elementos de caracter permanente, foram 
determinadas através da multiplicação do valor do seu peso pelo factor de 0.22α, com α 
igual a 1.0 (zona A, ver RSA (1983)), e aplicadas nas superfícies de ligação entre os 
pavimentos e as paredes de alvenaria. 

Relativamente às acções variáveis aplicadas nos pavimentos, foram consideradas as 
seguintes cargas: 

• Sobrecarga em edifícios de escritório igual a 3.0 kN/m2 (ψ1 = 0.6 e 
ψ2 = 0.4); 

• E a sobrecarga em locais de arquivos ou oficinas de 5.0 kN/m2 (ψ1 = 0.7 e 
ψ2 = 0.6). 

 
A contribuição das acções variáveis para as acções sísmicas é realizada pela 

multiplicação do seu valor quase permanente pelo factor de 0.22α (α = 1). 
A distribuição do peso, das acções permanentes e variáveis dos pavimentos foram 

calculadas através de áreas de influência, correspondentes às orientações dos próprios 
pavimentos. Ilustra-se na Figura 5.6 um exemplo do cálculo das áreas de influência das 
acções verticais nos pavimentos, neste caso referentes ao 4º piso. Note-se que as acções 
verticais dos pavimentos, que são suportadas pelas paredes em frontal, são directamente 
transmitidas ao solo de fundação, não sendo, por isso, contabilizadas no modelo numérico. 
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Figura 5.6 – Áreas de influência para as acções verticais ao nível do 4º piso 

Convém ainda salientar que, durante o levantamento dos edifícios, não foi possível 
averiguar a orientação de todos os vigamentos em madeira, ou tampouco a disposição 
estrutural das lajes mistas ou de betão armado. Nos locais onde essa informação não 
existia, a distribuição das acções verticais foi realizada de acordo com a hipótese mais 
provável da disposição estrutural ser segundo o menor vão. 

Na análise global do quarteirão, realizaram-se as seguintes análises: (a) controlo das 
tensões instaladas nos edifícios e verificação da segurança, em E. L. U., para as acções 
verticais; e (b) acções sísmicas. 

Assim sendo, foram analisadas as seguintes combinações de acções: 
• Combinação N.º1 (tensões instaladas): kkSd QGP 10.1 ψ+=  
• Combinação N.º2 (acções verticais): kkSd QGP 5.15.1 +=  
• Combinação N.º3 (sismo na direcção do eixo x, no sentido positivo): 

( )kkxxSd QGEP 20.15.1 ψ+⋅+=  
• Combinação N.º4 (sismo na direcção do eixo x, no sentido negativo): 

( )kkxxSd QGEP 20.15.1 ψ+⋅+−=  
• Combinação N.º5 (sismo na direcção do eixo z no sentido positivo): 

( )kkzzSd QGEP 20.15.1 ψ+⋅+=  
• Combinação N.º6 (sismo na direcção do eixo z, no sentido negativo): 

( )kkzzSd QGEP 20.15.1 ψ+⋅+−=  
 
em que Exx e Ezz são iguais a ( )kk QG 222.0 ψα +⋅ , nas direcções respectivas. 

Não se realizaram as combinações de acções sísmicas com componentes verticais ou 
com a conjugação de componentes horizontais, pelo facto do macro-modelo construído ser 
muito complexo, o que conduziria a tempos de processamento de cálculo incompatíveis 
com o presente trabalho. 

Todas as acções aplicadas no macro-modelo foram agrupadas em quatro grupos de 
acções com a mesma tipologia: 

• Grupo 1 – Acções gravíticas (G); 
• Grupo 2 – Acções sísmicas segundo o eixo x (Exx); 
• Grupo 3 – Acções sísmicas segundo o eixo z (Ezz); 
• Grupo 4 – Acções correspondentes às sobrecargas (Q). 

 
Para realizar as várias combinações, as acções foram multiplicadas por coeficientes 

de majoração de acordo com o RSA (1988), ver Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Coeficientes para as várias combinações de acções. 

Combinação G Exx Ezz Q 

1 1.0 - - 0.6 
2 1.5 - - 1.5 
3 1.0 1.5 - 0.4 
4 1.0 -1.5 - 0.4 
5 1.0 - 1.5 0.4 
6 1.0 - -1.5 0.4 

5.2.3 Propriedades Materiais Não-lineares 

Nas análises não-lineares efectuadas apenas se considerou a análise não-linear 
material. À semelhança das análises realizadas no Capítulo 4 deste trabalho, a introdução 
do comportamento não-linear nos materiais foi obtida através de um modelo de 
fendilhação (DIANA, 1996). A não-linearidade em compressão não foi considerada, uma 
vez que se esperavam tensões de compressão bastante inferiores à resistência dos 
materiais. Após cada análise, efectuou-se um controlo das tensões máximas de compressão 
na estrutura. 

Para os elementos de alvenaria de pedra considerou-se uma tensão de tracção 
ft = 0.1 MPa (igual à admitida para o edifício tipo da construção pombalina, ver Capítulo 4) 
e uma energia de fractura de GfI = 10.0 N⋅mm/mm2, o que representa um material com 
ductilidade significativa. Este valores foram considerados, uma vez que, para um material 
muito frágil, o modelo não convergia para factores de carga horizontais bastante pequenos. 
Efectivamente, a alteração de um carregamento vertical, para um horizontal, representa um 
problema complexo, atendendo ao fecho e abertura simultânea de fendas, em locais 
distintos da estrutura. 

As tensões nos pilares de betão armado foram também limitadas, com a mesma 
energia de fractura e uma tensão de tracção ft = 0.25 MPa. 

O material que compõe as escadas do edifício G foi igualmente simulado com 
comportamento não-linear em tracção: ft = 0.20 MPa e GfI = 10.0 N⋅mm/mm2. 

Para todos os materiais foi usado um factor de retenção de corte inicial igual, de 
0.125. 

As lajes mistas ou em betão armado foram simuladas admitindo comportamento 
linear elástico, uma vez que apenas se pretendia que estas simulassem um diafragma 
rígido. 

Na Tabela 5.3 encontram-se todos os parâmetros materiais utilizados para 
caracterizar os diferentes elementos do macro-modelo. 

 
Tabela 5.3 – Quadro resumo das propriedades mecânicas dos materiais  

Material E 
[GPa] ν γ 

[kg/m3] 
ft 

[MPa] 
GfI 

[N/mm] 
Pedra 10.00 0.2 2200.0 0.10 10.0 

Pilares Betão 30.00 0.2 2500.0 0.25 10.0 
Escadas 1.00 0.2 2000.0 0.20 10.0 

Laje betão 3.75 0.2 0.0 - - 
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Em todas as análises não-lineares realizadas, utilizaram-se, como processos 
incrementais e iterativos de convergência, o método de Newton-Raphson modificado e o 
método da matriz de rigidez linear, associados sempre com o método de Line search. 
Como critério de paragem do processo iterativo, foi considerado um valor de β inferior a 
1.0×10-3, baseado em termos energéticos. 

É de referir que, cada análise não-linear durou cerca de 240 horas de processamento 
de cálculo automático. O total de tempo despendido para o cálculo numérico foi cerca de 
dois meses, num computador com um processador Pentium de 500 MHz e com 256 Mbit 
de memória RAM. 
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5.3 Métodos Simplificados para a Análise Sísmica 

Antes de proceder às analises numéricas propriamente ditas, apresenta-se o estudo da 
estrutura global do quarteirão, recorrendo a métodos simplificados (ver Capítulo 4), tendo 
em vista obter um valor indicativo e comparativo do comportamento sísmico dos edifícios. 

De acordo com os métodos apresentados na Secção 4.2, foram calculados, para a 
superfície de rotura por corte na base dos vários edifícios, o índice de área resistente o os 
factores de segurança sísmica. Uma das possíveis superfícies de rotura seria um plano que 
cortasse todos os nembos do R/C do quarteirão, ver Figura 5.7a. Contudo, face à existência 
de arcos ao nível do R/C no edifício D, considerou-se, apenas para este edifício, que a 
superfície de rotura estaria à cota média dos nembos do 1º piso, com se ilustra na 
Figura 5.7b. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.7 – Superfícies de rotura consideradas: (a) possível superfície de rotura para o 
quarteirão ao nível do R/C; e (b) superfícies adoptadas 

A resistência média de corte foi igualada a φστ tan⋅+= vc , onde c foi tomado 
constante e igual a 0.1 MPa, para as várias linhas de rotura e tanφ = 0.6º. A tensão vertical 
foi determinada calculando a média da tensão de compressão em cada secção crítica. O 
valor do coeficiente sísmico cs foi tomado igual a 0.22. 

Na Tabela 5.4 apresenta-se os resultados dos índices de densidade de paredes 
resistentes e os factores de segurança sísmicos. À excepção do edifício D, parece existir 
uma relação directa entre o aumento do índice de área resistente e o aumento do factor de 
segurança sísmico. Todos os edifícios têm um factor de segurança sísmico superior à 
unidade, mas os edifícios B, D e F têm um factor de segurança superior a 1.5. O menor 
factor corresponde ao edifício G com um valor próximo da unidade. Todavia, o edifício G 

x 
y 

z 

superfície de 
rotura dos 
restantes 
edifícios 

superfície de 
rotura do 

edifício D 
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tem a estrutura bastante alterada, com elementos verticais de betão armado que poderão 
garantir alguma ductilidade à estrutura, sendo o valor obtido bastante reduzido. 

 
Tabela 5.4 – Factores de segurança sísmicos e índices de densidade para os edifícios 

Edifício Peso 
[kN] 

Amx 
[m2] 

Amz 
[m2] 

Ap 
[m2] dx dz FSx FSz FS 

A 44.78 58.85 68.08 670.03 0.09 0.10 1.35 1.57 1.35 

B 18.95 20.30 27.04 236.87 0.09 0.11 1.10 1.47 1.10 

C 19.13 38.65 47.86 235.88 0.16 0.20 2.08 2.58 2.08 

D 26.03 59.75 54.64 724.42 0.08 0.08 1.95 1.78 1.78 

E 23.00 28.13 41.36 295.29 0.10 0.14 1.26 1.85 1.26 

F 16.74 24.63 28.51 246.82 0.10 0.12 1.52 1.75 1.52 

G 21.36 37.42 26.24 241.05 0.16 0.11 1.49 1.04 1.04 

 
Salienta-se que, o edifício C, que correspondente ao edifício com menor grau de 

alterações estruturais, obteve o maior índice de área resistentes e maior coeficiente de 
segurança sísmico, cerca de 2.08. Outros edifícios a salientar, pela negativa, são os 
edifícios B e E com factores de segurança reduzidos. 

No contexto geral, existem diferenças entre os coeficientes de segurança sísmicos da 
ordem de um para dois. Isto poderá evidenciar que o comportamento sísmico do quarteirão 
poderá ser diferenciado, ao longo dos vários edifícios. 

Como já foi referido no Capítulo 4, os valores obtidos pelos métodos simplificados 
são meramente indicativos e comparativos, pelo que se devem encarar com alguma 
reserva. 
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5.4 Análise Não-linear das Tensões Instaladas na Estrutura 

Antes de se proceder à análise não-linear, realizaram-se análises lineares para validar e 
prevenir eventuais erros de pré-processamento de dados. As análises lineares efectuadas 
não serão apresentadas ao longo deste capítulo, uma vez que se demonstrou no Capítulo 4 
a necessidade de admitir comportamento não-linear das estruturas históricas de alvenaria, 
não sendo possível caracterizar o seu comportamento apenas com análises lineares. 

Para a análise das tensões instaladas, combinação N.º1 (ver Secção 5.2.2), aplicou-se 
ao modelo numérico os incrementos de carga apresentados na Tabela 5.5. Relativamente à 
convergência, o modelo numérico não apresentou dificuldades, salientando-se o número de 
iterações elevado no 5º incremento, em que se alteraram as acções aplicadas à estrutura. 
Foi usado o método de Newton Raphson Modificado pelo facto do processo de 
convergência demorar menos tempo de processamento. 

 
Tabela 5.5 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º1 

Incremento 
de carga Acções Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

1º G / Q 0.25 / 0.10 Newton modificado 1 
2º G / Q 0.25 / 0.10 Newton modificado 3 
3º G / Q 0.25 / 0.10 Newton modificado 4 
4º G / Q 0.25 / 0.10 Newton modificado 5 
5º Q 0.10 Newton modificado 18 
6º Q 0.10 Newton modificado 8 

 
Analisando as tensões máximas de compressão, aplicadas na generalidade das 

paredes de alvenaria de pedra, é possível verificar que o seu valor não ultrapassa os 
0.5 MPa (ver Figura 5.8). Os valores calculados correspondem aos valores correntes 
instalados em estruturas deste tipo. Existem, porém, valores mais elevados na zonas dos 
pilares dos arcos da fachada do edifício D e nos pilares das abóbadas em cruz do 
edifício A, da ordem dos 1.0 a 1.5 MPa. Estes valores são admissíveis, uma vez que os 
pilares são, geralmente, construídos em cantaria de e pedra de boa qualidade.  

 

 
(a) (b) 

Figura 5.8 – Tensões principais máximas de compressão σ3 da Combinação Nº1 (×140): 
(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

 

Pilares mais 
solicitados 

(kPa) 
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Na análise das tensões de compressão, destaca-se também a concentração de tensões 
na zona dos elementos de betão armado do edifício G. O valor máximo da tensão de 
compressão encontra-se na base destes elementos, com um valor da ordem dos 5.7 MPa, 
sendo uma tensão admissível para o material betão. 

Quanto às tensões máximas de tracção e para além dos valores elevados localizados 
junto das aberturas das paredes exteriores, salienta-se a concentração de tensões ao longo 
das chaves dos arcos do R/C e na ligação dos arcos à parede meeira entre os edifícios A e 
B. Os valores máximos das tensões de tracção encontram-se limitados, de acordo com a lei 
constitutiva utilizada para a caracterização do material (ft = 0.1 MPa). Os valores mais 
elevados resultam da extrapolação dos valores obtidos nos pontos de Gauss de cada 
elemento para os seus nós. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.9 – Tensões principais máximas de tracção σ1 da Combinação Nº1 (×140): 
(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

Verifica-se que as tensões de tracção provocam fendilhação muito reduzida. Na 
Figura 5.10 é possível observar o padrão de fendilhação, onde se constata que as zonas 
mais afectadas se localizam na base de edifício A, com um valor máximo, para as aberturas 
das fendas, de 0.3 cm.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.10 – Extensões principais máximas de tracção ε1 da Combinação Nº1 (×140): 
(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

Relativamente às deformações do modelo, o seu valor máximo é de cerca de 0.03 m 
e corresponde ao deslocamento vertical da chave de um arco do 1º piso do edifício A. Para 
a restante parte do modelo, encontram-se valores que não superam deslocamentos da 
ordem de 0.01 m, conforme se pode averiguar na Figura 5.11. Salienta-se, ainda, que o 

wmax = 0.3 cm 

(kPa) 
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deslocamento horizontal da parede exterior do edifício A, é da ordem dos 8 mm, devido à 
falta de contraventamento horizontal. 

 

(a) (b) 
Figura 5.11 – Deformações verticais da Combinação Nº1 (×140): (a) e (b) perspectivas do 

quarteirão 

Perante os resultados obtidos, poder-se-á concluir que, para a utilização normal do 
quarteirão, a estrutura não apresenta pontos críticos, quer em termos de tensões de 
compressão, quer em termos de padrão de fendilhação ou ainda relativamente a 
deformações excessivas. 

(m) 
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5.5 Verificação da Segurança Global, em Análise Não-linear 

Prossegue-se o estudo do comportamento do conjunto de edifícios que constituem o 
quarteirão, apresentando a verificação de segurança para os E. L. U., quer para as acções 
verticais, quer para as horizontais. 

Novamente, e em conformidade com o Capítulo 4, a análise sísmica da estrutura foi 
realizada com recurso ao método estático, sendo, também apresentada uma análise linear 
dos modos de vibração do modelo. 

Para a elaboração destas análises foram retirados dois arcos do 1º andar do edifício 
A. Esta medida foi tomada uma vez que, após um primeiro cálculo numérico, se constatou 
que estes se deformavam excessivamente, apresentando também um elevado padrão de 
fendilhação. Estes elementos provocavam dificuldades no processo de convergência do 
cálculo numérico, pelo que foi necessário retirá-los do modelo, o que não afecta o estudo 
global do quarteirão. 

5.5.1 Acções Verticais 

Em primeiro lugar e para se proceder à análise de segurança do quarteirão, realizou-se o 
estudo das acções verticais aplicadas na estrutura. 

Os grupos de forças correspondentes ao peso próprio e às sobrecargas foram 
aplicados separadamente (ver Tabela 5.6). Com receio de problemas de convergência, os 
incrementos de carga para esta análise foram diminuídos, talvez demasiadamente, pois não 
ocorreu nenhuma dificuldade, conforme se pode constatar na Tabela 5.6. 
 
Tabela 5.6 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º2 

Incremento 
de carga Acções Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

1º G 0.25 Newton modificado 1 
2º G 0.25 Newton modificado 1 
3º G 0.25 Newton modificado 2 
4º G 0.25 Newton modificado 2 
5º G 0.25 Newton modificado 2 
6º G 0.25 Newton modificado 2 
7º Q 0.20 Newton modificado 7 
8º Q 0.20 Newton modificado 3 
9º Q 0.20 Newton modificado 1 
10º Q 0.20 Newton modificado 1 
11º Q 0.20 Newton modificado 2 
12º Q 0.10 Newton modificado 1 
13º Q 0.10 Newton modificado 1 
14º Q 0.10 Newton modificado 1 
15º Q 0.10 Newton modificado 1 
16º Q 0.10 Newton modificado 1 

 
Em relação às tensões de compressão, os resultados evidenciam um aumento dos 

seus valores máximos face à análise anterior, como seriam de esperar. Em relação às 
paredes de alvenaria, o seu valor máximo, generalizado, aproxima-se de 1.0 MPa (ver 
Figura 5.12) e principalmente nos edifícios sujeitos a maiores intervenções. Este valor 
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parece ser excessivo para este tipo de materiais, uma vez que a resistência média parece ser 
da ordem dos 0.85 MPa, ver Secção 4.3.1. 

 

(a) (b) 
Figura 5.12 – Tensões máximas de compressão σ3 da Combinação Nº2 (×140): 

(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

Nos pilares dos arcos da fachada do edifício D a tensão instalada é da ordem dos 
1.6 MPa ao passo que para os pilares das abóbadas do edifício A o valor da tensão é de 
2.5 MPa. Os valores elevados calculados nos pilares do edifício A resultam da forte 
intervenção na estrutura, nomeadamente no aumento dos vãos para os pisos, que obrigaram 
à redistribuição de esforços. Face ao diminuto número de elementos de suporte para os 
diversos pisos, os pilares estão sobrecarregados. No entanto, aceita-se que estes valores 
possam ainda ser considerados admissíveis. 

Nos elementos de betão armado do edifício G, as tensões verticais máximas de 
compressão não superam o valor de 8.6 MPa, sendo um valor admissível para o betão. 

A distribuição das tensões máximas de tracção no modelo para a Combinação N.º2 é 
idêntica à análise das tensões instaladas, mas agora com mais expressão (ver Figura 5.13). 

 

 
(a) (b) 

Figura 5.13 – Tensões máximas de tracção σ1 da Combinação Nº2 (×140): 
(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

Quanto ao padrão de fendilhação a sua distribuição também é idêntica à análise 
anterior. Salienta-se, neste caso, que o valor máximo para a abertura de fenda é da ordem 
de 1 cm e se localiza no edifício D, na ligação de um arco do R/C com uma parede meeira. 
Nas restantes zonas fendilhadas, verificam-se valores médios para as aberturas de fendas 
entre os 2 e os 5 mm. 

(kPa) 

(kPa) 
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(a) (b) 

Figura 5.14 – Extensões máximas de tracção ε1 da Combinação Nº2 (×140): 
(a) e (b) perspectivas do quarteirão 

Relativamente à deformação do modelo, verificam-se deslocamentos verticais 
máximos da ordem dos 0.02 m e de uma forma generalizada, para as paredes dos últimos 
pisos dos edifícios A e G, deslocamentos médios de 0.015 m (ver Figura 5.15a). Para os 
restantes edifícios o valor das deformações verticais máximas é cerca de 0.6 cm. Salienta-
se, também, que o topo da parede exterior do edifício A se desloca cerca de 1.5 cm na 
horizontal e para fora do plano (ver Figura 5.15b) 

 

(a) (b) 
Figura 5.15 – Deformação do modelo para a Combinação Nº2 (×140): (a) deslocamento 

verticais; e (b) deslocamentos horizontais 

Analisando estes resultados, é possível constatar que: 
• As tensões verticais de compressão das paredes de alvenaria ultrapassam o 

valor médio da resistência obtida experimentalmente, pelo que o nível de 
segurança para as acções verticais parece ser insuficiente; 

• O padrão de fendilhação não mostra ser gravoso, sendo, contudo, afectados 
alguns elementos com fendas significativas (fendas de 1 cm);  

• A considerável deformação horizontal do edifício A evidencia o seu mau 
comportamento, devido a intervenções estruturais evasivas. 

 
Em suma, poder-se-á concluir que a segurança do quarteirão, no que respeita a 

acções verticais, parece estar comprometida, devido ao elevado nível de tensões de 
compressão. 

Máxima abertura 
de fenda (1 cm)

(m) 
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5.5.2 Acções Sísmicas 

Antes de se proceder às análises não-lineares do quarteirão, baseadas no método estático, 
foi elaborada uma análise linear dos seus modos de vibração, pelo que se passa a 
apresentar. 

5.5.2.1 Análise Linear dos Modos de Vibração 

Analisando os vinte primeiros modos de vibração natural do quarteirão, apresentados na 
Tabela 5.7, observa-se que a frequência fundamental da sua estrutura ronda os 0.9 Hz, que 
é valor muito reduzido para este tipo de estruturas.  

 
Tabela 5.7 – Frequências dos vinte primeiros modos de vibração 

Modo Frequência 
[Hz] Modo Frequência 

[Hz] 

1 0.92 11 2.32 
2 1.21 12 2.42 
3 1.33 13 2.75 
4 1.46 14 3.02 
5 1.49 15 3.35 
6 1.76 16 3.97 
7 1.78 17 4.67 
8 1.91 18 6.51 
9 1.99 19 8.73 
10 2.14 20 15.64 

 
Será relevante salientar que, grande parte dos modos mobiliza apenas os edifícios 

constituídos por paredes de alvenaria (ver Anexo do Capítulo 5). Só a partir de frequências 
superiores a 2.75 Hz (ver Figura 5.16d) se verifica que os edifícios com elementos em 
betão armado são mobilizados. 

A primeira e a terceira frequência de vibração mobilizam as paredes exteriores do 
edifício A (ver Figura 5.16a e c). Sendo esta zona da estrutura a ser mobilizada pela 
frequência fundamental e pelos indícios de mau comportamento destas paredes, devido à 
inexistência de contraventamento horizontal, o edifício A parece ser um potencial ponto de 
fragilidade do quarteirão. Outra zona mobilizada com uma frequência relativamente baixa 
é a da parede interior do edifício D, ver Figura 5.16b.  
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0.92 Hz 

(a) 

 
1.21 Hz 

(b) 

 
1.33ºHz 

(c) 

 
2.75 Hz 

(d) 
Figura 5.16 – Modos de vibração (×5.67): (a) do 1º modo; (b) do 2º; (c) do 3º; e (d) do 13º 

 

5.5.2.2 Sismo na Direcção do Eixo x 

Para cada uma das análises sísmicas realizadas, segundo as duas direcções principais, 
primeiro foi elaborada uma análise para as acções verticais e quase permanentes aplicadas 
à estrutura do quarteirão. 

 
( )kkinicialSd QGP 2, 0.1 ψ+⋅=  (5.1)

 

Na Tabela 5.8 encontra-se o historial de carregamento desta análise preliminar, onde 
se pode constatar a fácil convergência do modelo. 

 
Tabela 5.8 – Historial do carregamento para as acções quase permanentes 

Incremento 
de carga Acções Direc. 

Forças 
Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

1º G / Q -y 0.25 / 0.10 Newton modificado 1 
2º G / Q -y 0.25 / 0.10 Newton modificado 3 
3º G / Q -y 0.25 / 0.10 Newton modificado 4 
4º G / Q -y 0.25 / 0.10 Newton modificado 5 
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Depois das forças verticais quase permanentes, aplicou-se, separadamente, cada uma 
das acções horizontais sísmicas, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo do 
eixo x, uma vez que a estrutura não é simétrica. 

No início de cada análise sísmica, verificou-se que o método de Newton Raphson 
Modificado tinha dificuldades em convergir, devido à alteração de carregamento. Por essa 
razão foi necessário adoptar a matriz de rigidez elástica inicial da estrutura, com um 
incremento de força relativamente elevado, conforme se pode averiguar na Tabela 5.9 e na 
Tabela 5.10. Os restantes incrementos foram realizados com o método de Newton Raphson 
Modificado. 

 
Tabela 5.9 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º3 

Incremento 
de carga Acções Direc. 

Forças 
Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

5º Exx x 0.15 (0.15) Linear 70 
6º Exx x 0.15 (0.30) Newton modificado 21 
7º Exx x 0.15 (0.45) Newton modificado 25 
8º Exx x 0.15 (0.60) Newton modificado 42 
9º Exx x 0.15 (0.75) Newton modificado 50 
10º Exx x 0.15 (0.90) Newton modificado 97 

 
Tabela 5.10 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º4 

Incremento 
de carga Acções Direc. 

Forças 
Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

5º Exx -x 0.10 (0.10) Linear 38 
6º Exx -x 0.10 (0.20) Newton modificado 20 
7º Exx -x 0.10 (0.30) Newton modificado 19 
8º Exx -x 0.10 (0.40) Newton modificado 30 
9º Exx -x 0.10 (0.50) Newton modificado 42 
10º Exx -x 0.10 (0.60) Newton modificado 47 
11º Exx -x 0.10 (0.70) Newton modificado 100 

 
Todas as análises se deram por concluídas quando o nível dos deslocamentos obtidos 

era irrealista e obrigava a considerar efeitos não lineares geométricos. Efectivamente, trata-
se do colapso da estrutura. 

O factor de carga para as duas análises foi diferente. Para o sentido de +x o modelo 
convergia até um factor de 0.90, ao passo que, no sentido contrário, apenas foi possível 
atingir 0.70. 

Analisando as colorações de tensões de compressão, das duas análises, segundo o 
eixo x (ver Figura 5.17), salienta-se a concentração de tensões na base dos edifícios A e G. 
No que respeita ao edifício A e para um sismo +x, verificam-se tensões localizadas nas 
paredes exteriores da ordem dos 2.5 MPa, ao passo que para o sismo –x o seu valor 
aumenta para cerca de 5.0 MPa. Estas tensões são significativamente elevadas, e como as 
leis constitutivas para a alvenaria não contemplam a não-linearidade em compressão, estas 
zonas da estrutura poderão entrar em esmagamento durante a acção sísmica.  
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(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 5.17 – Tensões principais máximas de compressão σ3 na rotura (×2.18): 

(a) e (b) para a Combinação Nº3; e (c) e (d) para a Combinação Nº4 

Outras zonas de elevadas tensões são as correspondentes aos elementos verticais de 
betão armado, inseridos no edifício G, onde se verificam tensões da ordem dos 13.0 e 
5.0 MPa para as acções sísmicas +x e –x, respectivamente. Estas últimas não são 
significativas, face aos valores habituais para a resistência do betão. 

Na base das paredes dos restantes edifícios, as tensões de compressão variam entre 
0.5 e 1.0 MPa e, com base na resistência obtida experimentalmente, poder-se-á concluir 
que não representam alarme para a estrutura, face ao tipo de solicitação, para este nível de 
carga (cerca de 50% do valor exigido pelo RSA (1983)). 

A análise das tensões de tracção na rotura não é significativa, como já foi referido no 
Capítulo 4, face à ao modelo utilizado para a análise não-linear. O dano na estrutura pode 
ser visualizado através da coloração das extensões principais de tracção como 
representação do padrão de fendilhação. Por esta razão, apenas se apresentam, para além 
das tensões máximas de compressão, as colorações da extensões máximas de tracção. 

Observando o padrão de fendilhação apresentado na Figura 5.18, poder-se-á concluir 
que o dano no quarteirão se concentra, essencialmente, no edifício A. Pela integração das 
extensões constata-se que ocorrem fendas, com aberturas entre os 5 e os 12 cm de 
espessura, no topo da fachada perpendicular à acção sísmica e para ambas os sentidos de 
+x e –x. 

2.5 MPa 

5.0 MPa 

(kPa) 

(kPa) (kPa) 
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(a) (b) 

(c) 
 

(d) 
Figura 5.18 – Extensões principais máximas de tracção ε1 na rotura (×2.18): (a) e (b) para 

a Combinação Nº3; e (c) e (d) para a Combinação Nº4 

A ordem de grandeza das fendas nas paredes mais solicitadas é significativa e 
evidencia o claro desprendimento dos painéis, devido à inexistência de paredes de 
contraventamento.  

Para além da parede da fachada exterior do edifício A, também as paredes meeiras 
existentes no seu interior e na fronteira com o edifício B (ver Figura 5.20) apresentam 
fendilhação considerável. Este facto prova que, para factores de carga superiores, estas 
paredes serão as próximas a entrarem em colapso estrutural. 

Pela análise das deformações (ver Figura 5.19), torna-se claro que a parte mais 
mobilizada da estrutura é a fachada do edifício A, com cerca de 1.92 m de deslocamento 
para fora do plano. Este valor tem significado discutível, indicando que a parede se 
encontra em colapso.  

A restante parte da estrutura não apresenta deformações compatíveis com a parede 
em colapso. 

12 cm

7 cm 

1.5 cm 

1.5 cm
1.5 cm 

5 cm 

5 cm 

8 cm

5 cm 
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(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.19 – Deformações máximas (×2.18): (a) deformações totais e (b) segundo x para 
a Combinação Nº3; e (c) deformações totais e (d) segundo x para a 
Combinação Nº4 

O comportamento do quarteirão segundo o eixo x também poderá ser visualizado 
através das curvas ilustradas na Figura 5.20a, onde se conclui que o comportamento da 
estrutura não é simétrico, como seria de esperar. O factor de carga da estrutura global é 
diferente para os dois sentidos da solicitação: 0.9 para +x e 0.7 para –x. 

Para a elaboração destas curvas, foram seleccionados os nós situados a meio vão e no 
topo das paredes perpendiculares à acção sísmica. Assim, constata-se, mais uma vez, que a 
parede exterior do edifício A (Ed.A2) é a primeira a ruir, sendo precedida pela parede 
meeira interior (Ed.A1).  

As restantes paredes apresentam ainda perdas de rigidez pouco significativa, ver 
Figura 5.20b. As paredes do edifício A apresentam uma rigidez praticamente nula, 
confirmando o seu colapso. Salienta-se, também, que a parede meeira entre os edifício A e 
B e a parede do edifício D apresentam cerca de 15% da rigidez inicial, tratando-se de 
seguintes e possíveis zonas de colapso. 

(m) 

(m) 
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Factor de Carga vs Deslocamento Horizontal 

Acção Sísmica Segundo x
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(a) 

Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.20 – Curvas de comportamento da estrutura segundo o eixo x: (a) factor de carga 
horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 

O facto de se atingir um coeficiente para a acção sísmica inferior a 1.5 prova que a 
estrutura do edifício A apresenta um insuficiente contraventamento, fruto das intervenções 
excessivas que se procederam nesta zona do quarteirão. 

Como conclusão principal, das duas análises segundo o eixo x, poder-se-á afirmar 
que a segurança global do quarteirão está comprometida, pois ocorrem zonas onde a sua 
capacidade resistente a acções horizontais não é suficiente para suportar uma acção sísmica 
segundo a direcção W-E. 

Ed.A2 

Ed.A2 
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5.5.2.3 Sismo na Direcção do Eixo z 

De igual modo e para a análise do quarteirão segundo o eixo z, durante o primeiro 
incremento de carga, o modelo numérico teve uma certa dificuldade em convergir. Assim, 
foram aplicados, de forma análoga à análise anterior, os mesmos métodos de convergência 
(ver Tabela 5.11 e Tabela 5.12). O factor de carga para as duas análises foi diferente. Para 
o sentido de +z o modelo convergiu até um factor de 1.15, ao passo que no sentido 
contrário apenas se atingiu os 0.90.  

 
Tabela 5.11 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º5 

Incremento 
de carga Acções Direc. 

Forças 
Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

5º Ezz z 0.10 (0.10) Linear 61 
6º Ezz z 0.20 (0.30) Newton modificado 11 
7º Ezz z 0.20 (0.50) Newton modificado 17 
8º Ezz z 0.20 (0.70) Newton modificado 27 
9º Ezz z 0.10 (0.80) Newton modificado 27 
10º Ezz z 0.10 (0.80) Newton modificado 31 
11º Ezz z 0.10 (1.00) Newton modificado 35 
12º Ezz z 0.05 (1.05) Newton modificado 56 
13º Ezz z 0.05 (1.10) Newton modificado 78 
14º Ezz z 0.05 (1.15) Newton modificado 100 

 
Tabela 5.12 – Historial do processo de cálculo automático da Combinação N.º6 

Incremento 
de carga Acções Direc. 

Forças 
Factor 

de carga Método iterativo N.º de 
iterações 

5º Ezz -z 0.10 (0.10) Linear 58 
6º Ezz -z 0.10 (0.20) Newton modificado 16 
7º Ezz -z 0.10 (0.30) Newton modificado 20 
8º Ezz -z 0.10 (0.40) Newton modificado 26 
9º Ezz -z 0.10 (0.50) Newton modificado 27 
10º Ezz -z 0.10 (0.60) Newton modificado 47 
11º Ezz -z 0.10 (0.70) Newton modificado 44 
12º Ezz -z 0.10 (0.80) Newton modificado 48 
13º Ezz -z 0.10 (0.90) Newton modificado 112 

 
Analisando as tensões máximas de compressão, constata-se que, no caso da acção 

sísmica no sentido de +z (ver Figura 5.21a e b), as zonas mais solicitadas são: (a) a base 
dos pilares das arcadas do edifício D, com cerca de 3.8 MPa; (b) alguns pilares do 
edifício A que suportam as abóbadas em cruz, com tensões da mesma ordem de grandeza; 
e (c) nos elementos de betão armado do edifício G onde se atingem tensões da ordem dos 
8.5 MPa. Os restantes elementos da base dos edifícios têm tensões que variam entre 0.5 e 
1.0 MPa.  

No caso da acção sísmica no sentido de –z (ver Figura 5.21c e d), a localização das 
tensões máximas é idêntica às análises sísmicas segundo o eixo x: base das paredes 
exteriores do edifício A e nos elementos de reforço do edifício G. Nas paredes de 
alvenaria, o valor máximo das tensões é da ordem dos 5.5 MPa, existindo também tensões 
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de 2.7 MPa na bases dos pilares, que suportam as abóbadas em cruz do edifício A. Para os 
elementos de reforço, verificam-se tensões da ordem dos 11.0 MPa. 

 

(a) (b) 

 
(c) (d) 

Figura 5.21 – Tensões principais máximas de compressão σ3 na rotura (×10.0): 
(a) e (b) para a Combinação Nº5; e (c) e (d) para a Combinação Nº6 

Em ambos os casos, o aumento das tensões máximas resulta do efeito de flexão 
provocada pelas acções horizontais nas paredes e pilares. É importante salientar que os 
valores máximos obtidos para as alvenarias são preocupantes, uma vez que se atingem 
valores cinco vezes superiores ao esperado para a sua resistência. Quanto aos elementos de 
reforço em betão armado, os valores obtidos numericamente são admissíveis. 

Relativamente ao padrão de fendilhação da estrutura para a acção sísmica segundo +z 
(ver Figura 5.22a e b), salientam-se as seguintes fendas: (a) entre a ligação da parede mais 
solicitada no interior do edifício D e a fachada, uma fenda com cerca de 19 cm de 
espessura; (b) uma outra, de 25 cm de espessura, na ligação das fachadas perpendiculares 
do edifício D; (c) uma terceira, com cerca de 3 cm, a meio vão da parede meeira entre os 
edifícios A e D; e (d) também no exterior do edifício A, uma na fachada perpendicular à 
acção sísmica, com cerca de 2 cm de abertura. 

Salienta-se, neste ponto, que a parede da fachada principal do quarteirão (fachada do 
edifício D para a praça do Comércio) se encontra quase completamente desligada das 
paredes perpendiculares que a contraventam horizontalmente. Para esta acção também se 
verifica que, no intradorso da abóbada da arcada do edifício D, ocorre uma fenda contínua 
e ao nível da chave, com cerca de 1.6 cm de espessura. 

No que respeita à fendilhação para a acção sísmica no sentido contrário (–z, ver 
Figura 5.22c e d) esta, apesar do factor de carga para a acção horizontal ser menor, é mais 

3.8 MPa 

8.5 MPa 

3.5 MPa 

5.5 MPa 

11 MPa 

2.7 MPa 

(kPa)

(kPa)
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gravosa do que a acção anterior. Pela análise das colorações das extensões de tracção 
verifica-se que, praticamente, toda a fachada do edifício A se encontra fendilhada, 
ocorrendo aberturas da ordem dos 10 cm. Também na zona de ligação entre a parede 
exterior do edifício D com o edifício A se observa dano elevado, existindo fendas com 
cerca de 6.4 cm de espessura. 

 

 
(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.22 – Extensões principais máximas de tracção ε1 na rotura (×10.0): (a) e (b) para 
a Combinação Nº5; e (c) e (d) para a Combinação Nº6 

Novamente, ocorrem no edifício D, entre a ligação da parede interior e a fachada 
exterior, fendas consideráveis da ordem dos 9 cm. Quer nesta combinação, quer na 
combinação anterior, esta concentração de fendas justifica-se pelo facto de existirem portas 
junto das fachadas, em todos os pisos, que fragilizam as ligações das duas paredes. Este 
comportamento não se verifica na outra parede interior, pois a sua zona de contacto é 
maior. Outras zonas de especial relevo são as ligações entre as fachadas dos edifícios A e 
B com as paredes meeiras, onde se verificam aberturas de fenda entre 1 a 1.8 cm (ver 
Figura 5.22c).  

Analisando, agora, as deformações do modelo, conforme se ilustram na Figura 5.23, 
constata-se que a deformação horizontal da parede interior do edifício D é extremamente 
excessiva, para ambos os sentidos das acções (cerca de 1.4 e 0.7 m para os sentidos de +z e 
–z, respectivamente). Contudo, e quando o sismo actua segundo –z, também a fachada do 
edifício A atinge valores não aceitáveis, da ordem dos 0.5 m. 

Pelas plantas das deformadas também se verifica que as fachadas exteriores dos 
edifício A, B e C sofrem deslocamentos a meio vão com valores entre os 0.2 e 0.3 m. Na 
restante estrutura, não se observam deformações significativas. 
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(a) 
 

(b) 

(c) (d) 
Figura 5.23 – Deformações máximas (×10.0): (a) deformações totais e (b) segundo z para 

a Combinação Nº5; e (c) deformações totais e (d) segundo z para a 
Combinação Nº6 

A curva de comportamento da estrutura do quarteirão, apresentada na Figura 5.24a, 
evidencia alguns dos aspectos já referidos anteriormente, tais como a elevada deformação 
da parede interior do edifício D. Analogamente à análise sísmica segundo o eixo x, também 
o comportamento da estrutura não é simétrico, o que vem reforçar a importância de uma 
análise não linear para o estudo deste tipo de estruturas. 

É possível também verificar que, logo a seguir à primeira parede do edifício D com 
comportamento não-linear, as paredes do edifício A são aquelas que apresentam menor 
rigidez relativa. 

Através da relação entre a rigidez das paredes e a sua rigidez inicial (ver 
Figura 5.24b) é possível concluir que a parede interior mais solicitada, no modelo, 
encontra-se em colapso, uma vez que a sua rigidez é praticamente nula, como seria de 
esperar face aos resultados obtidos. Também se salienta, neste ponto, que as paredes do 
edifício A têm cerca de 5 a 20% da sua rigidez inicial para os factores de carga máximos 
obtidos. Isto evidencia que o edifício A se encontra próximo do colapso.  

(m) 

(m) 



Análise Global do Quarteirão 5.29
 

 
Factor de Carga vs Deslocamento Horizontal 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
Acção Sísmica Segundo z

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Deslocamento Horizontal em m

Ed.A1 Ed.A2 Ed.B

Ed.C Ed.D1 Ed.D2

Ed.F Ed.G Ed.E

 
(b) 

Figura 5.24 – Curvas de comportamento da estrutura segundo o eixo z: (a) factor de carga 
horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 

5.5.2.4 Análise do Modelo Reduzido 

Analisando agora o comportamento nas duas direcções da estrutura global, poder-se-á 
admitir que, face aos coeficiente de segurança sísmicos obtidos, o colapso estrutural ocorre 
em elementos isolados e, principalmente, na zona das fachadas exteriores do edifício A, 
para valores francamente inferiores aos valores mínimos requeridos pelo RSA 
(1983).Como os factores de carga obtidos são significativamente inferiores aos 
regulamentares, não é possível retirar conclusões sobre os restantes edifícios. Portanto, 
seria de todo interesse estudar qual o comportamento da restante estrutura até serem 
atingidos os factores de carga horizontais regulamentares. 
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Com o intuito de prosseguir a análise do quarteirão, foi construído um segundo 
modelo numérico com a exclusão de todos os elementos com elevado dano estrutural, o 
qual se designou por modelo reduzido. Para a sua construção foram eliminados todos os 
elementos, ou conjuntos de elementos, com as seguintes características: 

• Todos aqueles que apresentaram, nas análises realizadas, excessiva deformação 
horizontal, face às suas dimensões estruturais; 

• Todos os elementos pertencentes a edifícios cujas paredes de alvenaria 
estivessem submetidas a tensões de compressão muito elevadas na sua base 
(superiores a 2 MPa); 

• Os elementos estruturais que sofreram grandes danos, nomeadamente elevada 
fendilhação, provocando o desprendimento dos painéis de alvenaria dos 
restantes edifícios; 

• Os elementos com rigidez relativa inferior a 10%, obtida nas quatro análises 
estruturais efectuadas; 

• Os elementos que estruturalmente são dependentes de paredes com as 
anomalias atrás indicadas e também aqueles que não contribuem para a 
segurança sísmica do quarteirão. 

 
Com os critérios de selecção definidos, o modelo reduzido é praticamente constituído 

pelos Edifícios C, E, F e G e pelas paredes das fachadas interiores dos restantes edifícios, 
ver Figura 5.25. 

 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

Figura 5.25 – Malha de elementos do modelo reduzido: (a) e (b) perspectivas; e (c) planta 
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Ao modelo construído aplicaram-se as combinações de acções sísmicas N.º3 a 6. Os 
carregamentos efectuados e métodos de convergência usados nas análises não-lineares, 
foram análogos aos descritos anteriormente. 

Os factores de carga horizontais alcançados são superiores aos obtidos para o modelo 
global, como seria de esperar: 1.90 e –1.40 para a direcção x e 1.70 e –1.25 para a direcção 
z. 

Na Figura 5.26 estão apresentados os resultados para as quatro combinações de 
acções, no que se refere às tensões máximas de compressão.  

 

 
(a) 

 
(b) 

(c) 
 

(d) 
Figura 5.26 – Tensões principais de compressão σ1 (×5.0): (a) e (b) segundo +x e –x, 

respectivamente; e (c) e (d) segundo +z e –z, respectivamente 

Pela análise das colorações das tensões é possível verificar que a zona com 
elementos de betão armado do edifício G apresenta tensões da ordem dos 10.0 a 13.0 MPa. 
Na base das paredes de alvenaria, perpendiculares à acção sísmica, ocorrem valores 
elevados de tensão, que variam entre os 4.0 e os 6.5 MPa. Contudo e para as restantes 
paredes, as tensões variam entre 0.5 e 1.0 MPa. 

De todas as zonas com maior concentração de tensões, para além do edifício G 
salienta-se as paredes do edifício C e as paredes da fachada exterior do edifício D. 

O padrão de fendilhação do modelo, apresentado na Figura 5.27, demonstra que os 
edifícios se encontram com elevado dano, principalmente quando a acção sísmica actua 
segundo +x (ver Figura 5.27a). Para além da separação entre os edifícios C e G, devido à 
diferença de rigidez entre os dois tipos de estruturas, salienta-se que, também o núcleo do 
quarteirão se encontra com dano significativo. Além disso, a parede meeira entre os 
edifícios D e E apresenta uma fenda horizontal, que resulta da inexistência de lajes mistas 
nos últimos pisos do edifício E. 
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Quanto à análise segundo –x, a zona com maior dano corresponde à parede meeira 
entre os edifícios B e C, onde ocorrem fendas verticais na ligação entre a parede e a 
fachada exterior, com aberturas da ordem dos 26 cm. 

  

 
(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 5.27 – Extensões principais de tracção ε1 (×5.0): (a) e (b) segundo +x e –x, 

respectivamente; e (c) e (d) segundo +z e –z, respectivamente 

Relativamente ao sismo segundo o eixo z (ver Figura 5.27c e d) verifica-se que a 
parede correspondente à fachada norte do edifício C se encontra praticamente desprendida 
dos seus apoios laterais e com fendas que variam entre os 15 e os 21 cm. Porém, salienta-
se que a acção do sismo segundo –z é a mais gravosa para a estrutura, uma vez que a 
parede da fachada se deforma para o exterior do edifício, o que conduz a tracções nas 
paredes transversais.  

Quanto às deformações da estrutura apresentadas na Figura 5.28, verifica-se que são 
elevadas ao longo das zonas referidas anteriormente. Destaca-se, porém, a parede meeira 
dos edifícios B e C com deformações segundo x da ordem dos 0.7 e –1.3 m e a fachada 
norte do edifício C com cerca de 1.1 e –2.0 m de deformação, segundo o eixo z. Os valores 
elevados alcançados evidenciam que estes elementos se encontram em colapso. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) (d) 

Figura 5.28 – Deformações horizontais (×5.0): (a) e (b) segundo +x e –x, respectivamente; 
e (c) e (d) segundo +z e –z, respectivamente 

A iminência de colapso é também visível nas curvas de comportamento do modelo 
reduzido, ilustradas na Figura 5.29a e na Figura 5.30a, que apresenta ramos finais 
praticamente horizontais. 

O elevado dano verificado quando a acção sísmica actua segundo +x, poderá ser 
também visualizado na Figura 5.29a, onde se observa que, para além da curva de 
comportamento da parede meeira entre os edifícios B e C, diversas outras paredes têm 
comportamento não-linear. Pela variação da rigidez relativa dos diversos elementos 
estruturais, apresentada na Figura 5.29b, se constata que a maioria dos elementos tem uma 
rigidez final abaixo dos 10%. Em suma, poder-se-á concluir que o factor de segurança do 
modelo reduzido, para a acção sísmica, segundo o eixo x, estará muito próximo de 1.4. 

No que respeita ao comportamento do modelo reduzido segundo o eixo z, destaca-se 
o comportamento não-linear isolado da fachada norte de edifício C, conforme se pode 
verificar na Figura 5.30a. Também é possível observar que a resistência para a mesma 
parede, devido à acção sísmica segundo –z, é cerca de 80% da resistência segundo +z. 

Quanto à rigidez relativa dos vários elementos estruturais, salienta-se a rigidez 
praticamente nula da parede mais solicitada e, para as restantes paredes, que a sua rigidez 
final se situa acima de 20% do valor inicial. 

 

(m) (m)
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Factor de Carga vs Deslocamento Horizontal 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.29 – Curvas de comportamento da estrutura do modelo reduzido segundo o 
eixo x: (a) factor de carga horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 
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Factor de Carga vs Deslocamento Horizontal 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.30 – Curvas de comportamento da estrutura do modelo reduzido segundo o 
eixo z: (a) factor de carga horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 

Analisando em conjunto as todas as análises sísmicas do modelo reduzido, poder-se-
á concluir que as zonas mais afectadas correspondem aos edifícios sem lajes de betão 
armado ou lajes de construção mista aço/betão. Obviamente esta análise foi realizada 
admitindo que as ligações entre as lajes e as paredes de alvenaria não são fragilizadas pela 
acção sísmica, o que é discutível. 

Também o edifício G, com elementos de reforço em betão armado, tem um 
comportamento sísmico razoável, embora se verifique que a diferença entre a sua rigidez e 
a rigidez do edifício C, que é aquele que ainda conserva a configuração original da 
construção pombalina, provoca a separação entre as duas estruturas. Para além disso, no 
edifício E, constata-se que, nos últimos pisos, a inexistência de lajes mistas altera o 
comportamento da parede meeira, agravando a sua resposta. Estas observações parecem 
indicar que, embora os edifícios com elementos resistentes modernos (aço/betão) se 

Ed.C 

Ed.C 
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comportam razoavelmente bem às acções sísmicas, a sua presença pode agravar o 
comportamento já fragilizado dos restantes edifícios, construídos em alvenaria de pedra e 
com pavimentos em madeira.  

A conclusão óbvia parece ser a necessidade de cintar convenientemente a estrutura 
ao nível dos pavimentos, ver Figura 5.31a, com o possível reforço dos nembos de 
alvenaria, como se ilustra na Figura 5.31b (Silva, 2001). Atendendo a que soluções 
altamente intrusivas não são admissíveis à luz dos modernos princípios de intervenção, 
parece recomendável cintar as estruturas ou com tirantes cruzados ou com pavimentos de 
madeira reforçados, convenientemente ligados às paredes existentes, introduzindo 
elementos metálicos para a realização das ligações. 

 

(a) 
 

(b) 
Figura 5.31 – Reforço de elementos estruturais: (a) cintagem dos edifícios ao nível dos 

pavimentos; e (b) reforço dos nembos de alvenaria 
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5.6 Comportamento Sísmico dos Edifícios Isolados 

Para estudar o “efeito de quarteirão” tentou-se estudar isoladamente o comportamento de 
dois edifícios, sendo eles uma parte do edifício A (ex-Banco Mello) correspondente à zona 
com maior dano estrutural e com menor coeficiente de segurança sísmico e o edifício D 
(Martinho da Arcada) que possui uma diferente configuração estrutural, face à construção 
pombalina, embora sendo praticamente original. 

Foram, então, construídos os dois modelos numéricos dos edifícios escolhidos (ver 
Figura 5.32) e procedeu-se à análise não-linear para as quatro combinações de acções 
sísmicas. 

 

 
(a)  

(b) 
Figura 5.32 – Malha de elementos finitos dos edifícios isolados: (a) de parte do edifício A; 

e (b) do edifício D 

5.6.1 Comportamento do Edifício A (Ex-Banco Mello) 

5.6.1.1 Sismo na Direcção do Eixo x 

Em relação ao comportamento do edifício do ex-Banco Mello, face à acção sísmica 
segundo o eixo x, releva-se que o factor de carga horizontal, quer para o sentido de +x, 
quer para o sentido de –x, não ultrapassou um terço do factor de carga regulamentar. 

Este deficiente comportamento da estrutura, que tem uma configuração estrutural 
diferente da original, pode ser visualizado em termos das colorações de tensões de 
compressão do padrão de fendilhação representados na Figura 5.33. 

Relativamente às tensões de compressão, verifica-se que a sua distribuição resulta do 
efeito da flexão provocado pelas acções horizontais. Os elevados valores atingidos, que se 
situam, geralmente, entre os 3.0 e os 6.0 MPa (esquecendo um pico muito localizado de 
10.0 MPa), são excessivos para as paredes de alvenaria de pedra (meeiras ou de fachada). 
Para os pilares interiores de cantaria de pedra, as tensões instaladas são aceitáveis. 

A fendilhação no edifício é muito significativa, como se verifica na Figura 5.33b e d, 
ocorrendo vários desprendimentos nas ligações dos painéis de alvenaria, quer da fachada, 
quer das paredes meeiras, com fendas que variam entre os 5.0 e os 30.0 cm. De facto, a 
configuração dos vãos nas fachadas fragiliza completamente a resistência e rigidez das 

z
y 

x x
y z
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paredes, enquanto que a inexistência de contraventamento horizontal adequado, provoca o 
colapso prematuro da estrutura. 

 

 
(a) 

          
(b) 

 
(c) 

  
(d) 

Figura 5.33 – Tensões (σ1) e extensões principais (ε1) na rotura (×5.0): (a) e (b) tensões e 
extensões para o sismo segundo +x, respectivamente; e (c) e (d) tensões e 
extensões para o sismo segundo –x, respectivamente 

O colapso estrutural do edifício poderá ser ainda comprovado pelos deslocamentos 
obtidos e pela variação da rigidez relativa das suas paredes, apresentadas na Figura 5.34b. 
As paredes seleccionadas têm, para os incrementos de carga finais, uma rigidez 
praticamente nula e os deslocamentos atingidos são da ordem de 1.0 m, o que é inaceitável. 
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(a) 

Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.34 – Curvas de comportamento da estrutura isolada do edifício A segundo o 
eixo x: (a) factor de carga horizontal; e (b) variação da rigidez da estrutura 
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5.6.1.2 Sismo na Direcção do Eixo z 

No que respeita ao comportamento do edifício do ex-Banco Mello, segundo a direcção do 
eixo z, constata-se que os factores de segurança sísmicos aumentaram para 0.7 e –0.7 nos 
sentidos de +z e –z, respectivamente. Contudo, o aumento de 40% da sua resistência não é 
suficiente para garantir a segurança. 

Como se pode observar pela Figura 5.35a e c, novamente o nível máximo das tensões 
de compressão situa-se numa gama de valores entre os 3.0 e os 6.0 MPa. Porém, o edifício 
apresenta um comportamento melhorado, uma vez que a acção sísmica actua segundo a 
direcção correspondente ao maior comprimento dos painéis de alvenaria. 

 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

  
(d) 

Figura 5.35 – Tensões (σ1) e extensões principais (ε1) na rotura (×5.0): (a) e (b) tensões e 
extensões para o sismo segundo +z, respectivamente; e (c) e (d) tensões e 
extensões para o sismo segundo –z, respectivamente 

A fendilhação é novamente excessiva para ambos os sentidos da acção sísmica. Mas, 
neste caso, as aberturas de fenda máxima variam entre os 2.0 e os 13.0 cm. A localização 
do maior dano estrutural volta a ser nos mesmos pontos focados nas análises anteriores 
para este edifício. 

A deformação máxima atingida pela parede meeira, que divide o edifício de ex-
Banco Mello do edifício D, atinge valores da ordem dos 0.5 m, o que é manifestamente 
inadequado. 
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Pela curvas da variação da rigidez relativa dos elementos estruturais seleccionados, 
verifica-se que a rigidez final é praticamente nula, a comprovar que a estrutura está em 
colapso. 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.36 – Curvas de comportamento da estrutura isolada do edifício A segundo o 
eixo z: (a) factor de carga horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 

Avaliando as curvas do comportamento para as acções sísmicas estudadas, poder-se-
á concluir que o factor de segurança sísmico do edifício do ex-Banco Mello é de 0.50 
segundo o eixo x e de 0.75 segundo o eixo z. Comparando com os factores de carga obtidos 
no modelo global para o mesmo edifício (0.70 segundo x e superior a 0.90 segundo z), a 
análise isolada do Edifício do ex-Banco Mello evidencia que, neste caso, o “efeito de 
quarteirão” pode ser favorável. 

5.6.2 Comportamento do Edifício D (Martinho da Arcada) 

5.6.2.1 Sismo na Direcção do Eixo x 

O comportamento isolado do edifício do Martinho da Arcada, segundo o eixo x, 
caracteriza-se pela acentuada assimetria e por atingir um factor de carga de apenas 0.65. 

Notavelmente, surge uma zona do edifício que se destaca pela sua reduzida rigidez e 
resistência, face aos restantes elementos estruturais. De facto, e como se pode observar na 
Figura 5.37, a parede meeira, que divide os edifícios D e E, tem uma elevada deformação 
horizontal. 

Em termos de tensões de compressão (ver Figura 5.37a e c), os valores máximos 
obtidos não são preocupantes, uma vez que são muitos localizados e da ordem dos 
2.7 MPa. Também a generalidade das tensões na base do edifício é cerca de 1.0 MPa. Ora, 
este valor é aceitável para as alvenarias, submetidas a solicitações deste género. 

No que respeita ao padrão de fendilhação (ver Figura 5.37b e d), o dano localiza-se 
essencialmente na parede meeira referida e na parede de contraventamento mais próxima. 
As fendas para a parede meeira variam entre 5.0 e 7.0 cm e na parede de contraventamento 
o seu valor situa-se à volta de 1.0 cm. Salienta-se também que as fendas ocorrem, 
principalmente, na ligação das paredes descritas com as paredes perpendiculares existentes. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.37 – Tensões (σ1) e extensões principais (ε1) na rotura (×10.0): (a) e (b) tensões e 
extensões para o sismo segundo +x, respectivamente; e (c) e (d) tensões e 
extensões para o sismo segundo –x, respectivamente 

A deformação máxima horizontal atingida pela parede meeira foi cerca de 0.6 m, 
sendo este valor bastante excessivo, tal como se verifica na Figura 5.38a. Para os 
coeficientes de segurança sísmicos determinados, a rigidez relativa dos elementos 
estruturais encontra-se abaixo dos 5%, conforme se ilustra na Figura 5.38b. 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.38 – Curvas de comportamento da estrutura isolada do edifício segundo o eixo x: 
(a) factor de carga horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 
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Salienta-se, neste ponto, que o deficiente comportamento da parede meeira resulta da 
falta de contraventamento horizontal, problema que, no caso da simulação da estrutura 
completa do quarteirão, está resolvido pela presença das lajes mistas do edifício E. 

5.6.2.2 Sismo na Direcção do Eixo z 

No caso da acção sísmica segundo o eixo z, o factor de carga horizontal encontra-se 
próximo da unidade. Neste caso, o colapso estrutural situa-se nas paredes meeiras dos 
edifícios A e D e nas fachadas interiores do edifício D, conforme se pode observar na 
Figura 5.39. 

A análise das tensões máximas de compressão, quando o sismo actua segundo 
sentido positivo do eixo z (ver Figura 5.39a), indica elevadas concentrações nos pilares das 
arcadas, principalmente, na face dos pilares voltada para a rua, devido ao efeito de flexão 
provocado pelas forças horizontais. O valor máximo atingido é da ordem dos 3.5 MPa, que 
poderá ser considerado aceitável, uma vez que se tratam de pilares em cantaria de pedra. 

 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.39 – Tensões (σ1) e extensões principais (ε1) na rotura (×10.0): (a) e (b) tensões e 
extensões para o sismo segundo +z, respectivamente; e (c) e (d) tensões e 
extensões para o sismo segundo –z, respectivamente 

Já no caso da acção sísmica actuar no sentido inverso (ver Figura 5.39b), as zonas 
com tensões mais elevadas passam a ser as paredes do lado oposto, nomeadamente a 
parede meeira que divide o edifício A do edifício D. Os valores máximos obtidos variam 
entre 3.0 e 5.0 MPa, claramente excessivos. 

3.5 MPa 

9 cm

6 cm

Ed.D4

5 MPa 
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Quanto ao padrão de fendilhação, salienta-se o facto de, quando o sismo actua no 
sentido positivo do eixo z, a fachada principal do edifício D se separar junto do cunhal, 
com uma fenda da ordem dos 6 cm (ver Figura 5.39b). Também as paredes interiores de 
contraventamento, perpendiculares à acção sísmica, sofrem um desprendimento na ligação 
com a fachada, através de fendas com cerca de 9 cm.  

Aparentemente, a acção sísmica no sentido negativo do eixo z é igualmente gravosa. 
Como se constata na Figura 5.39d, na ligação entre a parede meeira dos edifícios A e D 
concentram-se fendas, cujo valor máximo atinge os 14 cm. No seguimento dessa parede, 
também se verifica que nas paredes da fachada interior do edifício D ocorrem fendas 
significativas, resultando numa maior deformabilidade de todo o conjunto de paredes do 
alçado norte. 

A deformabilidade máxima alcançada poderá ser visualizada pelos gráficos da 
Figura 5.40, onde os cerca de 1.2 m atingidos, para a acção sísmica segundo –z, evidencia 
o elevado dano estrutural. 

Pelo gráfico da Figura 5.40b poder-se-á concluir que a parte correspondente ao 
alçado norte se encontra praticamente sob o colapso estrutural, uma vez que a rigidez 
relativa dos seus elementos é praticamente nula. 
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Relação entre Rigidez e a Rigidez Inicial vs Desl. Horizontal 
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(b) 

Figura 5.40 – Curvas de comportamento da estrutura isolada do edifício D segundo o 
eixo z: (a) factor de carga horizontal; e (b) variação da Rigidez da Estrutura 

Comparando os factores de carga obtidos na análise isolada do edifício do Martinho 
da Arcada (0.65 segundo o eixo x e de 0.95 segundo o eixo z), com os obtidos através da 
análise global do quarteirão (superior a 0.70 segundo x e 0.90 segundo z), poder-se-á 
concluir que o “efeito de quarteirão” apenas é favorável, com significado, quando a acção 
sísmica actua segundo o eixo x.  

Analisados agora os coeficientes de segurança sísmicos para ambos os modelos 
isolados ver Tabela 5.13) e tendo presente a tendência das curvas de comportamento da 
estrutura global apresentadas na Figura 5.20, é possível constatar que o “efeito de 
quarteirão”, no global, é benéfico para os edifícios. 
 

Tabela 5.13 – Factores de segurança dos edifícios com modelação isolada 

Modelo Isolado Modelo Global Edifício Fsx Fsy Fs Fsx Fsy Fs 
Ex-Banco Mello 0.50 0.75 0.50 0.70 ≥0.90 0.70 

Martinho da Arcada 0.65 0.95 0.65 ≥0.70 0.90 0.90 

Ed.D4 
Ed.D4
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5.7 Conclusões 

Nesta Secção comparam-se as diversas análises realizadas, tendo em vista uma completa 
abordagem dos resultados obtidos.  

Pela análise das tensões instaladas no quarteirão, foi possível verificar que os valores 
máximos obtidos para as tensões de compressão, para as aberturas de fendas e para as 
deformações, não aparentam ser excessivos para o tipo de materiais em causa. Perante 
estes resultados, poder-se-á concluir que, para o nível de utilização normal do quarteirão, a 
estrutura não apresenta qualquer risco de insegurança. 

No caso da verificação da segurança para acções verticais, em E. L. U., a média das 
tensões máximas de compressão, situadas na base das paredes de alvenaria de pedra, são 
elevadas, situando-se acima da resistência média esperada para o material. O padrão de 
fendilhação e as deformações da estrutura não apresentam valores significativos. Todavia, 
a segurança do quarteirão, relativamente as acções verticais, poderá estar comprometida. 

Pela análise dos modos de vibração, concluiu-se que a primeira e a terceira 
frequência de vibração (0.92 e 1.33 Hz) mobilizam grande parte da massa das paredes 
exteriores do edifício A. Esta zona é considerada crítica do ponto de vista do 
comportamento sísmico. 

Quanto à análise sísmica através da análise não-linear, verificou-se que, no global, a 
estrutura do quarteirão não atinge os factores de segurança mínimos exigidos pelo 
RSA (1983) e que o colapso dos edifícios ocorre por flexão para fora do plano das paredes 
exteriores de alvenaria. Na modelação, as tensões máximas de compressão atingiram 
valores inaceitáveis para as paredes de alvenaria de pedra argamassada. Também a 
fendilhação e as deformações horizontais dos elementos estruturais alcançaram valores 
elevados, não sendo aceitáveis do ponto de vista da segurança. 

Na análise do modelo reduzido foi possível observar que a diferença de rigidez entre 
os edifícios, com elementos em betão armado e os construídos em alvenaria de pedra, com 
pavimentos em madeira, é significativa e provoca o desprendimento prematuro dos 
diferentes edifícios. 

Ao longo das sucessivas análises foi possível constatar que existem zonas da 
estrutura do quarteirão que resistem de forma diferenciada às acções sísmicas. Em 
resultado dessas análises pôde-se construir um mapa de factores de segurança sísmicos, 
que distingue as zonas mais vulneráveis à acção sísmica e que poderá ser um ponto de 
partida para possíveis intervenções de reforço da estrutura. 

Assim sendo, na Figura 5.41 encontra-se ilustrado o mapa de coeficientes de 
segurança onde se pode observar que a zona do ex-Banco Mello corresponde ao menor 
coeficiente sísmico (0.70). Segue-se a restante parte do edifício A e B com 0.90 e o 
edifício do Martinho da Arcada (edifício D) com 1.15. A parte correspondente ao edifício 
C, edifício com menores intervenções estruturais, obteve um factor de segurança igual a 
1.25. As zonas com um coeficiente sísmico superior ao regulamentar correspondem aos 
edifícios com intervenções mais invasivas, nomeadamente os edifícios E, F e G.  
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0.70                0.90                1.15                1.25                > 1.50 
(a) 

               
0.70                0.90                1.15                1.25                > 1.50 

(b) 
Figura 5.41 – Mapa dos factores de segurança sísmicos do quarteirão: (a) perspectiva; 

e (b) planta 

No caso dos edifícios E, F e G, a modelação das lajes mistas ou em betão armado 
provocou um efeito de diafragma rígido, que, pelos resultados obtidos, se prova ser 
benéfico para a estrutura. No entanto, será importante salientar, que o tipo de intervenções 
realizadas nestes edifícios poderão não proporcionar, convenientemente, o efeito desejado 
de diafragma rígido. O modo como foram efectuadas as ligações das lajes às paredes de 
alvenaria, nomeadamente o comprimento de entrega e a existência ou não de dispositivos 
de ancoragem, poderá ser um factor determinante para o correcto funcionamento do 
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conjunto lajes de betão/paredes de alvenaria. Na ocorrência de deficientes ligações, as lajes 
poderão apenas provocar forças de massa que empurram as paredes de alvenaria. 

Com as técnicas de intervenção correntes, durante as últimas intervenções no 
quarteirão, provavelmente o factor de segurança sísmico obtido para os edifícios E, F e G 
não corresponde à realidade, sendo, então, inferior ao regulamentar. Assim sendo, a 
segurança sísmica dos edifícios ficará completamente comprometida. 

Por isso, é recomendável cintar convenientemente os edifícios com tirantes cruzados 
ou reforçar os pavimentos de pavimentos de madeira, especialmente tendo em atenção às 
ligações com as paredes de alvenaria. Estas medidas aumentarão, com certeza, o 
coeficiente de segurança sísmico do quarteirão. 

Comparando os resultados das análises sísmicas não-lineares com os obtidos através 
dos métodos simplificados de análise sísmica, apresentados na Tabela 5.14, podem-se 
observar diferenças significativas nos resultados, exceptuando o edifício B onde ocorre 
uma diferença de 20%. Efectivamente, o modo de rotura verificado na análise não-linear, 
as grandes assimetrias em plantas dos edifícios e a inexistência de diafragmas rígidos na 
estrutura, faz com que os resultados obtidos, pelos métodos simplificados, sejam diferentes 
da análise não-linear, não sendo, por isso, aconselháveis para estudar a segurança sísmica 
deste tipo de estruturas. 

 
Tabela 5.14 – Coeficientes de segurança sísmicos obtidos por diferentes métodos 

Factor de Segurança Sísmicos Fs 
Edifícios Métodos 

Simplificados 
Análise 

Não-linear 
A 1.35 0.70 

B 1.10 0.90 

C 2.08 1.25 

D 1.78 1.15 

E 1.26 ≥1.50 

F 1.52 ≥1.50 

G 1.04 ≥1.50 

 
Relativamente ao estudo do “efeito de quarteirão” verifica-se que, à excepção do 

comportamento do edifício isolado do Martinho da Arcada, segundo o eixo z, as curvas de 
dos modelos isolados encontram-se abaixo das curvas do modelo global (ver Figura 5.42). 
Mesmo no caso excepcional do modelo isolado do Martinho da Arcada, a diferença entre 
os coeficientes sísmicos obtidos é bastante reduzida. Isto poderá evidenciar que o efeito de 
quarteirão é benéfico para o comportamento sísmico dos edifícios pombalinos, estando as 
análises sísmicas isoladas do lado da segurança. 
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(b) 

Figura 5.42 – Comportamento sísmico dos vários modelos: (a) segundo x; e (b) segundo z 
Finalmente e tentando resumir todas as análises efectuadas, conclui-se que a sua 

segurança do quarteirão está comprometida, quer em relação a acções verticais, quer para 
as acções sísmicas. Na análise sísmica não-linear, o factor de segurança do quarteirão, é 
cerca de metade do factor de segurança regulamentar, pelo que se aconselha aos 
proprietários eventuais medidas urgentes de reforço estrutural. 
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Capítulo 6  
No presente trabalho foram efectuados um conjunto de ensaios cíclicos sobre alvenaria de 
junta seca e uma série de análises numéricas sobre um quarteirão seleccionado da Baixa 
Pombalina. A seguir descrevem-se as conclusões do trabalho.  

6.1 Análise Experimental 

Foram realizadas duas campanhas de ensaios experimentais, levadas a cabo no Laboratório 
de Engenharia Civil da Universidade do Minho, sobre um arenito catalão. Na primeira 
campanha, pretendeu-se estudar o comportamento cíclico das juntas secas de alvenaria, 
submetidas a uma pré-compressão constante e, na segunda campanha, procurou-se 
caracterizar o comportamento em tracção directa da rocha, sujeito a carregamentos 
monotónico e cíclicos. 

O comportamento ao corte das juntas secas ficou caracterizado pela sua não-
linearidade na fase pré-patamar de carregamento, e pelo aumento da tangente do ângulo de 
atrito das juntas, durante os primeiros ciclos de ensaio. As descargas dos provetes 
comprovaram a ocorrência de deformações exclusivamente irreversíveis (ou plásticas). 

No estudo do comportamento ao corte das juntas, também foi realizada uma 
comparação entre diferentes tipos de superfície de contacto: (a) superfície polida; 
(b) superfície serrada com uma serra de disco; e (c) superfície bujardada mecanicamente. 
As diferentes rugosidades conduziram, também, a diferentes tipos de comportamentos, 
durante as sucessivas cargas e descargas.  

Nos provetes com superfície bujardada verificou-se uma diminuição significativa do 
volume do material. Esta observação parece indicar que, no caso de alvenarias confinadas, 
a variação de volume poderá ser significativa na resposta das estruturas. Nos restantes 
provetes, foi possível concluir que a dilatância é desprezável.  

Os elevados coeficientes de correlação lineares obtidos nos ensaios, demonstram a 
boa aproximação do comportamento da junta à lei de atrito de Coulomb. Admitindo que as 
superfícies de contacto serrada e bujardada se aproximam da situação real das construções 
históricas, o valor médio da tangente do ângulo de atrito da junta, após uma acção cíclica, 
situa-se entre os valores de 0.63 e 0.74, sendo a coesão nula. 

Através da campanha de ensaios em tracção directa foi possível verificar o 
comportamento frágil do arenito (GfI = 107.13 N/m) e a baixa resistência mecânica 
(ft = 3.6 MPa). A sua resistência em tracção é cerca de 4% da resistência em compressão. 

Foi também possível concluir que o material possuiu elevada variabilidade das 
propriedades mecânicas, quer para ensaios monotónicos, quer para ensaios cíclicos. 
Finalmente, comprovou-se que os valores calculados para o módulo de elasticidade não 
têm significado, uma vez que foram realizados entalhes nos provetes de ensaio.  

A caracterização do comportamento cíclico em tracção directa ficou incompleta, face 
ao reduzido número de provetes ensaiados com sucesso, com o equipamento actualmente 
existente no Laboratório. 

6.2 Análise Numérica da Baixa Pombalina 

A ocorrência do terramoto do dia 11 de Novembro de 1755 veio proporcionar uma nova 
vida à cidade de Lisboa e um desenvolvimento dos sistemas sísmicos resistentes para as 
construções, que sofreram progressos consideráveis para a época.  
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Os engenheiros e arquitectos responsáveis pela reconstrução da zona nobre da 
cidade, estudaram os aspectos da standartização da construção, tendo em vista a 
minimização dos custos das obras, a salubridade pública, bem como a segurança contra 
incêndio e, acima de tudo, tentaram proporcionar adequada segurança estrutural, dando a 
confiança necessária aos habitantes para voltarem a viver na zona. 

Passados dois séculos da construção da Baixa Pombalina, sucessivas intervenções 
ocasionais e deficientemente enquadradas foram entretanto realizadas no edificado. A 
introdução de materiais com novas características mecânicas, completamente diferentes 
dos elementos originais, vieram alterar o sistema estrutural, pondo em risco a segurança 
dos edifícios 

Sendo a parte da Baixa situada em solos sedimentares argilo-arenosos e junto à falha 
do Vale Inferior do Tejo, trata-se de uma área com elevado risco sísmico, devendo ser 
tomadas as medidas necessárias para atenuar os possíveis danos e prejuízos no Património. 

O quarteirão levantado, balizado pelas ruas da Alfândega, Fanqueiros, Comércio e 
Prata, (apresentado no Capítulo 3), é um mau exemplo de preservação do Património, uma 
vez que foi possível concluir que mais de 80% da área em planta do quarteirão sofreu 
alterações estruturais. Em 54% da área, as alterações são profundas. O resultado das 
diversas intervenções é que, em diversas zonas, não existem elementos suficientes de 
contraventamento. Foram ainda efectuadas aberturas nas paredes meeiras de corta-fogo, 
que dividem os edifícios, sem a colocação de dispositivos adequados para confinar 
eventuais focos de incêndio. 

Tendo em vista estudar o comportamento sísmico do edificado pombalino, 
construíram-se dois modelos em computador de um edifício-tipo com dois pisos. O modelo 
refinado inclui os pavimentos e frontal, enquanto que o modelo simplificado não inclui 
estes elementos. 

Tendo em vista uma primeira abordagem da resposta da estrutura às acções sísmicas, 
foram utilizados métodos simplificados de análise sísmica para a obtenção de valores 
indicativos sobre o comportamento das estruturas do tipo pombalino. O valor do 
coeficiente de segurança obtido, através destes métodos, está próximo do alcançado na 
análise não-linear realizada. Todavia, salienta-se que os métodos simplificados deverão ser 
aplicados, apenas, a edifícios regulares e simétricos em planta. 

As análises lineares e não-lineares realizadas para os dois modelos, permitiram 
concluir que a adopção de comportamento linear para os materiais não consegue 
representar, convenientemente, o comportamento real deste tipo de estruturas. 

Através das análises não-lineares verificou-se que a rotura dos edifícios ocorre por 
flexão das paredes de alvenaria para fora do plano. Demonstrou-se, também, que a 
contribuição para o corte basal do frontal é de apenas 10%, segundo a direcção paralela à 
acção sísmica. Neste caso, o frontal actua parcialmente como uma massa concentrada que 
empurra as paredes exteriores, que se deslocam para fora do edifício, agravando o 
comportamento estrutural. Para uma acção sísmica na direcção perpendicular ao frontal, a 
modelação homogénea efectuada para o frontal poderá ser discutível, uma vez que estas 
paredes possuem elementos verticais que poderão aumentar a sua resistência transversal. 
No modelo, a rotura do frontal para fora do plano ocorre para valores muito reduzidos da 
acção sísmica. 

Desta forma, parece ser possível afirmar-se que a não inclusão dos frontais e 
pavimentos de madeira no modelo poderá resultar em factores de segurança superiores aos 
reais. 

Para a análise numérica do quarteirão do Martinho da Arcada, foram excluídos dos 
modelos as paredes interiores em frontal pombalino e os pavimentos com vigamentos em 
madeira, por razões óbvias de exequibilidade. 
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Para as acções verticais em serviço, a análise das tensões instaladas, nas paredes de 
alvenaria de pedra, demonstrou que os valores máximos obtidos, quer para as tensões de 
compressão, quer para as aberturas de fendas ou ainda para as deformações, são adequadas.  

No caso dos estados limites últimos verificou-se que o quarteirão não cumpre as 
prescrições regulamentares para construções novas. Na verificação da segurança para 
acções verticais, constatou-se que a média das tensões de compressão, na base das paredes 
dos edifícios, é elevada para o tipo de material utilizado. Ainda que os valores obtidos para 
a fendilhação e deformação não sejam significativos, a segurança do quarteirão, para as 
acções verticais, poderá estar comprometida. 

Na análise sísmica do quarteirão, verificou-se que a estrutura não atinge os factores 
de segurança mínimos exigidos pelo RSA (1983), sendo o factor de segurança atingido, 
apenas, 47% do regulamentar. O colapso dos edifícios ocorre por flexão, para fora do 
plano das paredes. As tensões máximas de compressão verificadas são inaceitáveis para as 
paredes de alvenaria de pedra. 

Foi ainda construído um modelo reduzido do quarteirão, retirando os edifícios que 
sofreram colapso prematuro, com o intuito de determinar os coeficientes de segurança dos 
restantes edifícios. As zonas com um coeficiente sísmico superior ao regulamentar 
correspondem aos edifícios com intervenções mais intrusivas, nomeadamente os 
reforçados com materiais novos (pilares de aço ou betão armado e lajes mistas ou de betão 
armado). Este facto resultou do modo como foi realizada a modelação das lajes mistas ou 
em betão armado, que provocou um efeito de diafragma rígido. No modelo, não foi 
considerado qualquer possibilidade de separação entre as lajes e as paredes de alvenaria 
pelo que o efeito de diafragma rígido foi benéfico para os edifícios.  

É importante salientar que o tipo de intervenções realizadas nestes edifícios poderão 
não proporcionar, convenientemente, o efeito de diafragma rígido. O modo como foram 
efectuadas as ligações das lajes às paredes de alvenaria, nomeadamente o comprimento de 
entrega das lajes e a existência ou não de dispositivos de ancoragem, poderá ser um factor 
determinante para o correcto funcionamento do conjunto lajes de betão/paredes de 
alvenaria. Uma vez que este tipo de intervenção é, em geral, inaceitável parece ser possível 
recomendar a cintagem convenientemente dos edifícios, ao nível dos pavimentos, com 
tirantes metálicos cruzados ou com o reforço dos pavimentos de madeira existentes, 
utilizando elementos metálicos de ancoragem. 

Outra conclusão obtida através da análise numérica, é o facto dos métodos 
simplificados de análise sísmica não serem adequados para análises, ainda que indicativas 
e comparativas, deste tipo de edifícios. Efectivamente, o modo de rotura por flexão, as 
grandes assimetrias em plantas dos edifícios, e a inexistência de diafragmas rígidos ao 
nível dos pisos, faz com que os resultados obtidos pelos métodos simplificados sejam 
substancialmente diferentes da análise não-linear. 

Finalmente, realizou-se um estudo tendo em vista comparar o “efeito de quarteirão” 
no comportamento dos edifícios, considerando-os, do ponto de vista de análise estrutural, 
como isolados ou integrados na estrutura do quarteirão. Nas condições actuais do 
quarteirão, o “efeito de quarteirão” parece ser benéfico para o comportamento sísmico dos 
edifícios, sendo as análises sísmicas isoladas conservadoras.  

6.3 Perspectivas para Trabalhos Futuros 

Conclui-se esta dissertação com a apresentação de um conjunto de sugestões para futuros 
trabalhos, no âmbito do estudo do comportamento de estruturas históricas de alvenaria. 



6.4 Capítulo 6
 

No que respeita à análise experimental do arenito catalão, será interessante realizar a 
calibração de modelos numéricos com os resultados obtidos, nomeadamente o 
comportamento ao corte cíclico das juntas secas, dando especial relevo ao comportamento 
não-linear antes da fase de pré-patamar. 

Poderá também ser base de estudo o comportamento da alvenaria com juntas de 
argamassa, submetida ao corte cíclico e com pré-compressão, com a realização de 
sucessivas descargas logo após a resistência máxima de corte, numa tentativa de 
caracterizar a fase de transição tensão de corte inicial/tensão de corte residual. 

Relativamente ao comportamento da rocha em tracção directa, a análise do 
comportamento cíclico ficou incompleta, sendo necessária para a sua realização um 
dispositivo que execute a média ponderada de, pelo menos, quatro LVDT’s. O módulo de 
elasticidade do material, em tracção directa, também será uma grandeza a quantificar. 

Quanto à análise numérica, pôde-se concluir que, face aos valores elevados das 
tensões de compressão obtidas nos modelos, futuras análises não-lineares deste tipo de 
edifícios deverão introduzir, para além do comportamento não-linear em tracção, o 
comportamento não-linear em compressão. A possível introdução de reforços estruturais 
no quarteirão estudado, nomeadamente a simulação de diafragmas rígidos em todos os 
pisos, deverá ser estudada, tendo em vista a comparação dos factores de segurança 
sísmicos com os da análise efectuada neste trabalho. 

A análise do comportamento isolado dos edifícios e do comportamento em conjunto 
(“efeito de quarteirão”), com a simulação dos reforços, também deverá ser efectuada, com 
o objectivo de averiguar se uma análise isolada encontra-se sempre pelo lado da segurança. 
Se assim for, para estudar a segurança sísmica de todo o edificado pombalino, poder-se-ão 
realizar modelos geometricamente mais reduzidos e mais refinados. 

Numa abordagem mais complexa da modelação numérica, poder-se-á comparar o 
comportamento de um edifício representativo da construção pombalina com: (a) uma 
análise não-linear dinâmica, com integração no tempo e aceleração de base; e (b) uma 
análise não-linear material, recorrendo ao método estático de análise sísmica. Da 
comparação da resposta da estrutura, obtidas por estas duas vias, poder-se-á validar o uso 
da análise não-linear material com recurso ao método estático, para o estudo do 
comportamento de estruturas históricas de alvenaria. 

Num contexto mais geral, seria prudente realizar um levantamento estrutural de 
todos os edifícios da Baixa Pombalina, averiguando o grau de intervenção e identificando 
os actuais elementos estruturais, que possibilitará futuras análises de segurança. Além 
disso, será necessário a criar um regulamento ou um código de conduta que defina e 
descreva as regras para futuras intervenções estruturais no edificado pombalino ou de 
qualquer construção histórica de alvenaria. 

Finalmente e em relação ao quarteirão do Martinho da Arcada, a segurança, 
relativamente às acções sísmicas, parece estar seriamente comprometida, pelo que urge 
tomar medidas de reforço estrutural nos edifícios, tendo em vista a salvaguarda de um 
quarteirão, que entre muitos outros da Baixa Pombalina, pertence ao Património cultural 
Português. 
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