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Os edifícios de alvenaria de pedra, nomeadamente os não reforçados, estão há muito referenciados como es-
truturas que apresentam elevado risco sísmico. Dada a grande quantidade de estruturas deste tipo existentes 
no nosso país, nomeadamente as que apresentam valores patrimoniais e históricos de relevo, reveste-se de 
especial interesse a compreensão e sistematização da fenomenologia do desempenho observado em edifícios 
de alvenaria submetidos a sismos intensos.

Neste trabalho efetua-se a modelação numérica de um conjunto contíguo de edifícios de alvenaria de relevo 
histórico através do uso de modelos de elementos finitos desenvolvidos num programa de cálculo automático. 
Devido à dimensão e complexidade dos edifícios, bem como à ausência de informação detalhada sobre as 
propriedades mecânicas dos diversos materiais estruturais e da sua atual condição, foram realizados ensaios 
de campo de caracterização dinâmica, cujos resultados experimentais possibilitaram avaliar os parâmetros 
modais dos edifícios e calibrar os modelos numéricos.

Os resultados experimentais foram obtidos através de uma extensa campanha de ensaios com medição das 
vibrações, em diferentes pontos dos edifícios, induzidas pelo ruído ambiente e tratados posteriormente com 
técnicas de identificação modal, baseadas no método usualmente denominado por frequency domain decom-
position.

A calibração dos modelos numéricos foi realizada ajustando criticamente e de forma iterativa as propriedades 
mecânicas admitidas inicialmente (com base em pesquisa bibliográfica), por forma a obter uma boa corre-
spondência entre os resultados numéricos e experimentais, em termos de frequências próprias e configurações 
modais.

No final do processo de calibração, devido à boa correspondência obtida entre os resultados numéricos e ex-
perimentais, o modelo numérico foi considerado representativo dos edifícios podendo, portanto, ser usado em 
estudos de avaliação da vulnerabilidade e verificação do nível de segurança estrutural.


