
Resumo 

A análise do comportamento estrutural de um edifício é frequentemente realizada de forma 

isolada sem considerar a influência das estruturas vizinhas, apesar de, em certos casos ser 

importante atender a esse aspecto. De facto, um dado edifício inserido num quarteirão de um 

aglomerado urbano apresenta particularidades de comportamento estrutural diferentes das de 

um edifício isolado. Este facto assume especial importância nos casos em que as edificações 

têm paredes meeiras (comuns a duas casas) sem uma nítida separação estrutural entre elas, 

pois nestas circunstâncias o comportamento de cada casa é condicionado, e condiciona 

também, o comportamento global do conjunto das estruturas a que está ligada.  

O principal objectivo deste trabalho enquadra-se no contexto apresentado e consistiu na 

análise da resposta sísmica de um quarteirão de edifícios localizado na cidade da Horta na ilha 

do Faial (Açores), atingida pelo sismo de 9 de Julho de 1998. Procurou-se estudar e propor 

adequadas medidas de reparação e reforço estrutural, sempre na perspectiva de que qualquer 

intervenção num dado edifício pode afectar também o comportamento das construções 

adjacentes bem como o do conjunto estrutural.  

O quarteirão apresenta dois tipos diferentes de edifícios com comportamentos dinâmicos 

distintos, nomeadamente construções tradicionais de alvenaria com dois e três pisos e um 

edifício mais recente de betão armado.  

A análise global do quarteirão foi efectuada através de modelos numéricos calibrados com 

base nos resultados de alguns ensaios experimentais realizados no âmbito deste trabalho e de 

outros precedentes. As propriedades dinâmicas (frequências e modos de vibração) foram 

medidas em três casas “tradicionais” e no edifício dos correios com estrutura em betão armado, 

com recurso a testes de vibração ambiental. Adicionalmente, nos cálculos estruturais foram 

adoptados algumas características resultantes de ensaios in-situ e em laboratório, realizadas 

no âmbito de estudos anteriores com materiais e componentes estruturais similares aos 

existentes no quarteirão.  

As análises numéricas foram realizadas usando o programa CAST3M baseado no método dos 

elementos finitos. Apenas foram realizadas análises elásticas lineares uma vez que se 

pretendeu averiguar os aspectos determinantes do comportamento conjunto do quarteirão, 

procurando localizar os pontos mais vulneráveis e compreender a influência de alguns 

elementos no comportamento global.  

A dimensão da totalidade da estrutura em estudo obrigou ao desenvolvimento de alguns 

modelos parciais, englobando as casas que haviam sido submetidas aos ensaios dinâmicos. 

Foi assim possível proceder ao processo de calibração dos materiais e ao estudo sísmico mais 

aprofundado de algumas das casas do quarteirão. Foi igualmente desenvolvido um modelo 

numérico global que numa primeira fase foi útil para a localização dos pontos mais adequados 



para a realização dos ensaios dinâmicos e que, numa segunda fase, permitiu analisar o 

comportamento sísmico global.  

Foram efectuadas análises dinâmicas no domínio do tempo adoptando para solicitação sísmica 

os acelerogramas reais registados aquando do referido sismo. Numa primeira fase foi realizada 

uma análise sísmica cuidada em três das casas que compõem o quarteirão, procurando avaliar 

a influência do efeito de grupo e da rigidez dos pavimentos nas tensões e deslocamentos das 

paredes. Numa segunda fase foram abordados e discutidos os resultados da análise do 

comportamento global do quarteirão, focando a atenção na avaliação da influência de edifícios 

mais recentes com estrutura em betão armado, das características dos pavimentos e da 

eficiência das eventuais soluções de reforço executadas em algumas casas.  

Abstract 

The structural behaviour analysis of a building is frequently carried out without considering the 

influence of adjacent structures, although in some cases this aspect should be taken into 

account. In fact, a given building within a block located on an urban area shows some particular 

features of its structural behaviour that are very different from those of an isolated building. This 

is particularly important in cases where buildings have common walls with no clear structural 

separation, since the behaviour of each house becomes dependent of, and also influences, the 

global behaviour of the adjacent structural ensemble to which it is connected.  

The main purpose of this work fits in the abovementioned context and consists on the seismic 

response analysis of a building block at Horta (a town in the Faial Island - Azores), hit by an 

earthquake on July, 9th of 1998, aiming at the study and proposal of adequate repair and 

strengthening measures, always bearing in mind that any intervention in a given building may 

also modify the adjacent constructions behaviour and the global block response.  

The block has two different types of buildings with distinct dynamic behaviour, namely two or 

three storey traditional masonry buildings and a recent reinforced concrete building.  

The global analysis of the block was done with numerical models calibrated on the basis of 

some experimental test results obtained within the context of this and previous works. Dynamic 

properties (frequencies and vibration modes) were measured in three traditional houses and in 

the reinforced concrete post-office building by recourse to ambient vibration measurements. 

Additionally, some material parameters used in structural calculations were obtained from 

experimental tests carried out in previous works, both “in-situ” and in laboratory, with materials 

similar to those existing in the block under analysis.  

Numerical analyses were performed using the computer code CAST3M, based on the finite 

element method. The analyses were carried out in the linear elastic domain because only the 

main aspects of the block global behaviour were envisaged, though looking for the most 



vulnerable points and trying to understand the influence of some elements in the global 

behaviour.  

The whole structure dimension led to the development of some partial models for the houses 

submitted to dynamic tests. In this way it was possible to calibrate material parameters, and to 

perform a more in-depth seismic analysis in some houses of the block. Furthermore, a global 

numerical model was also developed for the whole block, which was useful in a first phase to 

locate the most adequate points to perform the dynamic tests and, in a second phase, to 

analyse the global seismic behaviour.  

Some time domain dynamic analyses were made adopting real accelerograms recorded during 

the 1998 earthquake to simulate the seismic action. In a first instance, a more detailed seismic 

analysis was done, in three selected houses of the block, trying to evaluate the group effect and 

the in-plan floor stiffness influence in wall stresses and displacements. In a second instance the 

block global behaviour was analysed, mainly focusing on the evaluation of the influence of more 

recent reinforced concrete structure buildings, of the floor characteristics and of the efficiency of 

strengthening solutions applied in some houses.  


