
 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO ESTÁTICO E 

DINÂMICO DE PAVIMENTOS 

ANTIGOS DE MADEIRA 
 

 

 

PEDRO DOMINGUES GONÇALVES 
 

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS 

 

 

Orientador: Professor Doutor João Paulo Sousa Costa de Miranda Guedes 

 

 

Coorientador: Tiago Ilharco de Moura Pinho Dias 

 

 

 

 

JULHO DE 2018 





Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  i 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL  2019/2020 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

 miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

 feup@fe.up.pt 

 http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja mencionado 

o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 2019/2020 - 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

Porto, Portugal, 2020. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o ponto de vista do 

respetivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer responsabilidade legal ou outra em relação a 

erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão eletrónica fornecida pelo respetivo Autor. 
 

 

  

mailto:miec@fe.up.pt
mailto:feup@fe.up.pt
http://www.fe.up.pt/


Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecer ao meu orientador, por toda a disponibilidade, frontalidade e abertura para discutir todo o 

tipo de obstáculos que foram surgindo. Foi fundamental todo o seu apoio, partilha de conhecimento e 

fácil entendimento. Ao longo destes meses evoluí muito na forma de pensar. 

Ao gabinete de projeto NCREP, Consultoria em Reabilitação do Edificado e Património, Lda, e em 

especial ao Eng. Tiago Ilharco que, pese embora o pouco contacto, fruto das condições de confinamento 

vividas neste período, sempre demonstrou total disponibilidade para me ajudar. 

A todos os meus amigos e família por todo o apoio, incentivo e momentos vividos nesta fase estranha 

de pandemia global. Em especial à minha avó Clara Lobato, pela forma delicada e sábia com que sempre 

me transmitiu força e bem-estar. 

 

 

. 

 
  



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  iii 

 
  



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

RESUMO  

De ano para ano a reabilitação em Portugal tem vindo a ganhar força devido à grande procura de 

habitação nas zonas mais consolidadas das cidades. Não só a habitação, mas também o comércio e o 

turismo, fazem com que os centros das cidades sejam zonas cada vez mais procuradas. Desta forma, é 

de extrema importância que se compreenda como se comportam estas estruturas/ edifícios construídos 

no passado, para que se possam efetuar reabilitações que tiram partido das características dos edifícios 

existentes e os valorizem através de ações devidamente sustentadas em conhecimento. Desde as suas 

propriedades, ao seu comportamento mecânico, tudo é importante quando o objetivo é realizar uma 

intervenção eficiente e que valorize as suas características materiais e arquitetónicas. 

Esta tese dedica-se ao estudo do comportamento de pavimentos antigos de madeira constituídos por um 

sistema de vigas paralelas apoiadas em paredes de alvenaria sobre as quais prega o soalho e, 

eventualmente, a estrutura de suporte do teto do piso inferior. Em particular, este trabalho pretende, 

através do conhecimento das características dinâmicas destes elementos estruturais, em particular das 

frequências naturais de vibração, identificar e estimar valores para as características mecânicas desta 

tipologia de pavimentos que permitam criar modelos numéricos mais fidedignos das condições 

existentes em campo. Dada a situação de confinamento que foi vivida durante os últimos meses, os 

registos de frequências a efetuar in-situ foram substituídos por registos efetuados anteriormente no 

âmbito de trabalhos realizados pelo gabinete de projeto NCREP, Lda. 

Foram então criados modelos numéricos com os quais foram realizadas análises de sensibilidade que 

permitiram perceber o impacto que alguns dos parâmetros geométricos e estruturais que caracterizam 

estes pavimentos tem no seu comportamento mecânico. Este trabalho permitiu extrair conclusões sobre, 

entre outros aspetos: o grau de encastramento das vigas nas paredes onde apoiam, a influência do soalho 

e das condições de apoio no contorno na rigidez dos pavimentos e nos esforços das vigas que o suportam. 

Os resultados foram comparados com os obtidos com os modelos simplificados habitualmente utilizados 

na verificação de segurança de pavimentos de madeira, permitindo estimar valores para o nível de 

segurança adicional que estas análises simplificadas introduzem no cálculo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pavimentos antigos de madeira, comportamento dinâmico, simulação numérica 

 
  



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  v 

 
  



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

ABSTRACT  

Every year rehabilitation in Portugal has been increasing in activity due to the large demand for housing 

in the most consolidated regions of the city. Not only housing, but also commerce and tourism, make 

city centres very popular. This makes it extremely important to understand how these structures and 

buildings built in the past behave, so that successful and optimised rehabilitations can take place, taking 

advantage of the characteristics of existing buildings and enhancing them through methods supported 

by knowledge. From its material properties to its mechanical behaviour, everything is of high importance 

when the objective is to carry out an efficient intervention that values its material and architectural 

characteristics.  

This thesis is dedicated to the study of the behaviour of old timber floors made up of parallel beams 

supported by masonry walls which receive the floorboards and support the ceiling structure. This work 

aims to identify and estimate values for the mechanical characteristics of this type of floors that allow 

the creation of more reliable numerical models concerning the in-situ existing conditions, through the 

knowledge of the dynamic characteristics of these structural elements, in particular the natural 

frequencies of vibration. Given the situation of confinement that has been experienced during the last 

months, the frequency records to be carried out in-situ have been replaced by records made previously 

in the scope of previous works carried out by the design office NCREP, Lda.  

Numerical models were then created and used to carry out sensitivity analysis that allowed to perceive 

the impact that some of the geometric and structural parameters that define these floors have on their 

mechanical behaviour. This work made it possible to draw conclusions about the degree of embedding 

of the beams in the walls which support them, the influence of the floorboards and the border conditions 

in the stiffness of the floors and the bending moments of the beams, among other aspects. The results 

were then compared with those obtained with simplified models usually used in the safety assessment 

of timber floors, allowing to estimate values for the additional security levels that these simplified 

analyses introduce in the calculations. 

 

KEYWORDS: Old timber floors, dynamic behaviour, numerical simulation 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA E OBJETIVOS 
Devido à evolução natural e constante procura de técnicas e procedimentos mais adequados à realidade, 

a engenharia civil caminha para um futuro mais alerta para os temas do impacto ambiental, 

sustentabilidade e consumo energético. Embora sendo conhecida como uma das engenharias mais 

antigas da humanidade, é “em simultâneo” das engenharias onde menos inovação surgiu. 

 

A formação e preparação de um engenheiro civil na área das estruturas deveria passar pelo conhecimento 

dos materiais mais utilizados na construção passada e atual. No entanto, a sua formação tem recaído 

essencialmente nos materiais de aplicação mais atual, como o betão armado e o aço, havendo uma 

desvalorização dos materiais de utilização mais antiga, como a alvenaria e a madeira. Este facto levou 

ao aumento a construção em betão armado, mesmo em intervenções de reabilitação de construções 

antigas, situação que tem, em muitos casos, originado intervenções de reabilitação demasiado intrusivas 

e com perda de valor técnico-construtivo. 

 

As intervenções em construções antigas resultam maioritariamente da necessidade de serem cumpridos 

requisitos de conforto e segurança, respondendo a exigências dos cidadãos e códigos atuais. Esta 

conjuntura faz com que surja um grande potencial económico para construtores e agentes imobiliários. 

Por outro lado, as autarquias vêm as cidades valorizadas, levando a um aumento da procura por novos 

habitantes e turistas que, consequentemente, potenciam a economia local. 

 

Os edifícios mais antigos regem-se por um sistema estrutural composto habitualmente por paredes 

principais de alvenaria (de pedra, terra crua – adobe, cerâmico…) distribuídas pelo contorno do edifício, 

existindo por vezes também no interior, em particular nos pisos térreos, que servem de suporte à 

estrutura dos pavimentos e da cobertura, sendo solicitadas essencialmente à compressão. A estrutura 

interna destas construções é usualmente constituída por paredes mais ligeiras, nomeadamente de 

madeira (tabique) que, em conjunto com as restantes paredes e os pavimentos e a cobertura de madeira, 

funcionam como a grande estrutura resistente às ações verticais e horizontais. É por isso de extrema 

importância que exista uma boa ligação entre todos os elementos, pois quão melhor for a ligação, melhor 

será a resposta e comportamento das construções. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 
Como já referido, o gradual aumento de interesse em construções antigas e a possibilidade de as 

reabilitar, transformando-as em habitações que cumpram as exigências de conforto atuais, exige um 

maior entendimento do funcionamento dos materiais e da estrutura que constitui estas construções. Para 

além da questão da reabilitação por necessidade de conforto, eficiência energética e afins, é necessário 

perceber como a estrutura se comporta sob o efeito das ações regulamentares, quer em termos de 

resistência, quer de deformação e vibração. Para proceder a este passo é necessário efetuar um 

levantamento das condições materiais e estruturais dos edifícios e do estado de conservação em que se 
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encontra. Esta tese debruça-se sobre o comportamento dos pavimentos de madeira tradicionais de 

construções antigas de alvenaria de pedra da cidade do Porto. Tem como principal objetivo o estudo da 

influência de alguns parâmetros que caracterizam estes pavimentos no seu comportamento estático e 

dinâmico, dando especial atenção ás condições de apoio e à posição relativa entre o soalho e as vigas. 

De forma a melhor estimarmos as características destes elementos estruturais, foram utilizados 

procedimentos de identificação dinâmica; a comparação da resposta dinâmica medida in-situ com a 

resposta dinâmica obtida através de modelos de simulação numérica, permite, através deste 

procedimento, aferir as características dos pavimentos e, simultaneamente, calibrar estes modelos. 

 

Nestas análises foram utilizados registos de frequências obtidas in-situ em pavimentos reais de edifícios 

representativos/ paradigmáticos da tipologia construtiva do Porto obtidos pelo gabinete de projeto 

NCREP, Lda., como ponto de partida para a identificação do seu comportamento dinâmico. As 

características geométricas e materiais base dos pavimentos dos edifícios estudados foram fornecidas 

pelo mesmo gabinete. Tendo por base estes casos de estudo, foram realizadas análises de sensibilidade 

da frequência de vibração, do momento fletor nas vigas e do deslocamento resultante das ações 

gravíticas a alguns dos parâmetros que caracterizam a geometria e constituição dos pavimentos, 

permitindo estimar o quão conservativas podem ser as análises simplificadas realizadas em gabinete. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se organizada, para além do presente capítulo, em mais cinco capítulos 

cujos conteúdos se descrevem sumariamente em seguida: 

• Capítulo 2 – descreve de forma sumária as características da madeira e o seu comportamento 

mecânico, e a evolução do seu uso na construção. 

• Capítulo 3 – apresenta as características dos pavimentos de madeira de edifícios antigos, objeto 

do estudo desta tese. Este capítulo passa por descrever os elementos que constituem um 

pavimento de madeira e a sua função, referindo também aspetos complementares importantes, 

como sejam a ligação entre estes elementos e as paredes de alvenaria onde apoiam. No final 

aborda-se de forma breve as questões regulamentares relativas às condições de conforto 

(serviço) estrutural de pavimentos de madeira. 

• Capítulo 4 – apresenta o percurso seguido na procura do entendimento dos diferentes parâmetros 

passíveis de influenciar os valores de frequência em pavimentos de madeira. Este capítulo inicia 

com o estudo de uma viga simplesmente apoiada e termina com a análise de sensibilidade de 

diferentes modelos de pavimentos, nomeadamente com e sem offset do soalho em relação à 

vigas, a diferentes fatores capazes de influenciar as suas frequências naturais de vibração, 

nomeadamente: a espessura do soalho, a presença de tarugos e as condições de fronteira. 

• Capítulo 5 – descreve sumariamente a tipologia da casa usualmente designada como burguesa 

do Porto, as suas tipologias e desenvolvimento ao longo dos séculos, para depois apresentar os 

pavimentos freais a estudar e que foram selecionados no âmbito destas construções. Este 

capítulo analisa o parâmetro rigidez á rotação nos apoios tendo por base a identificação dinâmica 

da frequência do modo fundamental de vibração dos pavimentos registada in-situ. Os valores 

de resposta dos pavimentos em termos de deslocamentos e momentos fletores são comparados 

com os valores usualmente obtidos em modelos mais simples utilizados em gabinetes de projeto. 

• Capítulo 6 – apresenta as conclusões obtidas neste trabalho e sugestões para futuros trabalhos 

de investigação. 

 

 

 

 

 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

4   

 

 

 

 

 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MADEIRA  
 

 

2.1. MADEIRA NA CONSTRUÇÃO 
Os primeiros registos de uso de madeira na construção civil remontam a 500a.C [1]. Predominantemente 

utilizado na construção de coberturas de edifícios pelas civilizações romana e egípcia, a construção de 

edifícios utilizava principalmente a pedra. O registo mais notável da época é sobretudo o 

desenvolvimento de juntas para madeiras, formas de encaixe que providenciassem alguma segurança e 

estabilidade sem a necessidade de elementos metálicos. Na figura (2.1) encontram-se alguns tipos de 

juntas. 

 

 

Figura 2.1 Juntas em madeira [2] 

 

2.2. MADEIRA E O SEU COMPORTAMENTO 
Considerada a solução de construção mais ecológica do mundo, a madeira, sendo um produto natural, 
não apresenta libertação de vapores químicos nos edifícios. É um material renovável que se desenvolve 
em ambientes naturais (florestas, plantações). 
A madeira é um material de natureza ortotrópica, isto é, que possui propriedades mecânicas distintas 
em cada uma das três direções (longitudinal, radial e tangencial). O eixo longitudinal L é paralelo à 
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fibra, o eixo radial R é normal ao crescimento dos anéis da peça (perpendicular à fibra na direção radial) 
e o eixo tangencial T é perpendicular à fibra, mas tangente aos anéis de crescimento. 
 

 

Figura 2.2 madeira – eixos [3] 

 

 

Figura 2.3 madeira – secções [4] 

 
 
As propriedades mecânicas da madeira variam consoante a direção considerada; a resistência é 
elevada quando as ações são aplicadas na direção das fibras, mas cerca de 40 vezes mais baixa 
quando aplicadas na direção perpendicular. Assim, é mais fácil causar roturas na madeira na direção 
paralela às fibras do que na direção perpendicular. 

 

2.3. MADEIRA EM PAVIMENTOS 
Os pavimentos permitem criar superfícies úteis a diferentes cotas dentro do edifício, aumentando a sua 

capacidade de uso. Do ponto de vista estrutural, umas das principais funções destes elementos passa por 

criar ligações entre os elementos verticais (paredes), melhorando o funcionamento conjunto do edifício. 

Para além disso, os pavimentos têm de cumprir de forma adequada ao uso a que se destinam. 

Nomeadamente, terão de ser capazes de suportar as cargas estabelecidas pelos regulamentos para a 

ocupação estabelecida e, simultaneamente, com conforto, ou seja, sem que apresentem deformações e 

vibrações excessivas. De uma forma geral, os pavimentos de estrutura em madeira são constituídos por 

soalho apoiado sobre vigas, podendo conter tarugos e um teto subjacente (madeira, de estuque, de 
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estafe…) que funciona como acréscimo de massa, causando aumento das deformações e diminuição das 

frequências de vibração dos pavimentos. As vigas apoiam normalmente no interior das paredes. 

 

O comportamento estático e dinâmico dos pavimentos é determinado pelas suas características 

geométricas, materiais e estruturais, nomeadamente dos elementos que constituem a sua estrutura 

(soalho, vigas, tarugos…) e da forma como se ligam nos apoios às paredes. Note-se que os pavimentos 

têm um papel extremamente importante na distribuição das cargas verticais e horizontais pelas paredes. 

As forças horizontais são distribuídas através da contribuição do conjunto “vigas + soalho + tarugos”. 

Para um melhor entendimento dos mesmos é por isso também importante perceber como se ligam as 

vigas ao soalho e como soalho e vigas se apoiam nas paredes. A existência de um teto subjacente ao 

pavimento também influencia o seu comportamento, em particular o seu comportamento dinâmico pelo 

acréscimo de massa que induz na estrutura, reduzindo as frequências de vibração dos pavimentos. 

 

Por outro lado, a degradação da madeira é uma das causas que mais levam à necessidade de intervir em 

pavimentos de madeira antigos, pela perda de capacidade resistente das peças. Também a alteração do 

uso do edifício para uma ocupação mais intensiva pode obrigar a uma intervenção, neste caso de reforço 

do pavimento. Existem outros tipos de problemas que podem exigir a intervenção no piso, tais como a 

necessidade de isolamento térmico, acústico, por exemplo. Todas estes aspetos assumem um papel 

importante durante a avaliação das condições existentes e das condições necessárias criar para que o 

pavimento possa responder às necessidades de segurança e conforto atuais e(ou) de um novo uso. 
 

2.4. MADEIRA E ÁGUA 
A madeira, por ser um material natural proveniente das árvores, pode apresentar uma grande dispersão 

das suas propriedades físicas, mecânicas e químicas. Pode dizer-se que o principal fator que afeta as 

características da madeira é a água. A água e as variações que o comportamento da madeira apresenta 

na sua presença são determinantes para as propriedades da madeira. 

A madeira é um material higroscópico (capacidade de absorver água) e o seu teor de humidade varia 

consoante o clima. Uma madeira verde, possui um teor de água acima dos 30% a 35%. Os efeitos de 

retração nas direções longitudinal, tangencial e radial dependem das dimensões entre camadas de 

madeira. Uma elevada diferença de dimensão pode significar um elevado teor em água, que por sua vez, 

pode causar tensões de tração e compressão em locais diferentes da peça. Estas tensões podem causar 

deformações, ou abertura de fendas quando são ultrapassadas as tensões de tração. De forma a se obter 

o teor de água estável de uma madeira, é necessário perceber qual o seu peso anidro, obtido da seguinte 

forma: 
 

 
𝐻% =

𝑃𝐻−𝑃0

𝑃0
 . 100                                                          (1) 

 

H - teor em água da madeira 

PH - peso da madeira com o teor em água indicado por H 

P0 – peso da mesma amostra depois de completamente seca a 0% de teor em água (valor atingido através 

de inserção prolongada da amostra numa estufa a 103ºC)  

 

2.5. CLASSES E TIPOS DE MADEIRA 
“A madeira não é um material homogéneo sendo formada por um conjunto de células especializadas em 

tecidos que conduzem a seiva, transformam e armazenam os produtos vitais e suportam a árvore. A 

heterogeneidade da madeira é enorme, variando as propriedades entre as diversas espécies, entre 

espécimes de uma mesma espécie e mesmo dentro um mesmo tronco de árvore“ [12]. 

 

As diferentes espécies das árvores encontram-se organizadas em dois grandes grupos: as 

Gimnospérmicas e as Angiospérmicas. As espécies mais relevantes das Gimnospérmicas são as 

coníferas, regularmente designadas por Resinosas. Na figura (2.4), a título exemplificativo apresentam-
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se os vários constituintes de uma madeira resinosas. As madeiras resinosas provêm de árvores do grupo 

das Gimnospérmicas (plantas com semente desprotegidas), com folhas lineares (abeto), aciculares 

(pinheiro), ou escamiformes (cipreste) e teores de água médios de 57%.  

 

Figura 2.4 Esquema Resinosas [5] 

 
 

As espécies mais relevantes das Angiospérmicas são as dicotiledóneas, ou folhosas. Na figura (2.5), a 

título exemplificativo apresentam-se os vários constituintes de uma madeira folhosa. As madeiras 

folhosas provêm de árvores do grupo das Angiospérmicas, com folhas geralmente planas e largas 

(carvalho, castanheiro, faia…) e possuem teores água médios de 52%. 

 

Figura 2.5 Esquema Folhosas [5] 

 

Em termos estruturais, as madeiras são agrupadas em classes associadas aos grupos anteriormente 

referidos. Ao longo desta tese e devido ao seu uso recorrente, existem duas classes de resistência de 

madeira que serão bastante referidas: Madeira C18, pertencente ao grupo das Resinosas figura (2.4) (12 

classes, compreendidas entre C14 e C50) de média qualidade com resistência característica à flexão 

(fm,k) na direção das fibras de 18 N/mm²; e madeira D30 (6 classes compreendidas entre D30 e D70) 

pertencente ao grupo das Folhosas figura (2.5) que tem uma resistência característica à flexão (fm,k) de 

30 N/mm². Para se atribuir uma classe de resistência a uma madeira é exigido verificar os seus resultados 

em dois campos: o resultado dos valores característicos para a massa volúmica e para o módulo de 

elasticidade à flexão. Relativamente à massa volúmica os valores têm de ser iguais, ou superiores aos 

valores estabelecidos na norma, enquanto que para o módulo de elasticidade o valor característico tem 

de ser igual, ou superior a 95% do indicado na respetiva classe da norma EN 338:2009 figuras (2.6) e 

(2.7). 
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Figura 2.6 Propriedades físicas e mecânicas de madeiras resinosas [6] 

 

 

Figura 2.7 Propriedades físicas e mecânicas de madeiras folhosas [6]  

 

2.6. MADEIRA, BETÃO E AÇO 
Segundo [7], a madeira enquanto material de construção, apresenta uma boa resistência mecânica; tem 

uma resistência mecânica à tração superior à do betão, com a vantagem de ter um peso próprio mais 

baixo. Apresenta boas características de isolamento térmico e absorção acústica, é fácil de manusear, 

pode ser trabalhado com ferramentas simples, tem um custo reduzido de produção e ainda provem de 

reservas que podem ser renovadas. 

 

A madeira tem grandes vantagens quando comparada a materiais como o aço e o betão. Para além de 

um elevado rácio de resistência (a nível estrutural) sobre o seu peso próprio, a madeira tem também 

resultados ao nível de durabilidade muito positivos, quando devidamente tratada. É um material fácil de 

utilizar, de resistência mecânica elevada e de impacto ambiental reduzido. Ao nível estético e orgânico, 
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a madeira é também um material melhor aceite pelo homem, devido à sua natureza e leveza. Muitos são 

os casos onde também se aproveita madeira para fins térmicos e acústicos, através de aglomerados de 

madeira, ou madeiras coladas. 

 

O betão é um dos materiais de construção mais usados atualmente. No entanto o processo de produção 

de cimento é complexo e pouco sustentável em termos ambientais e energéticos. 

 

A utilização do aço na construção surge e viria a dar origem a novos conceitos de construção, um 

material barato com excelentes propriedades mecânicas que podia ser levado para o local de construção, 

na forma de componentes pré-fabricados passiveis de serem rapidamente montados. Mais tarde este 

material passou também a ser utilizado como reforço em estruturas de betão, em fio, vigas, varão, ou 

rede elevando a resistência a esforços de tração [7]. 

 

A construção envolve-se diretamente com o meio ambiente, existindo uma relação de dependência 

entre os dois ambientes, o artificial e o natural. As interações entre os ambientes natural e construído 

designam-se por impacte ambiental. Quanto menores forem as interações entre os dois ambientes 

menor será o impacte ambiental produzido pelo ambiente construído. [7]. 
 

2.7. MADEIRA VS BETÃO ARMADO 
Através de um estudo sobre estruturas de madeira e betão armado [7], serão enunciadas algumas 

comparações e conclusões efetuadas. 

 

Quando se compara a construção em betão, com a construção em madeira verifica-se que a construção 

em betão consome ¼ mais de energia. Esta diferença a nível energético deve-se essencialmente ao facto 

de a madeira ser um material que não necessita de tanta transformação quando comparado com o aço 

que arma o betão. Quando comparados a nível de emissão de CO2, a construção de betão emite o dobro 

de CO2 de uma construção em madeira. Isto deve-se ao facto de a madeira ser um material orgânico e 

renovável, quando o betão e o aço são necessários transformar, fabricar e transportar. A vertente de 

custo é onde a madeira sai a perder quando comparada com o betão armado e sendo das maiores 

prioridades do homem, é possível visualizarmos em Portugal como o betão armado se mantém como 

matéria principal de construção. 

 

“Através deste estudo conseguiu-se chegar à conclusão que a madeira é um material, pouco utilizado 

em Portugal, mas com bastantes potencialidades. Além de ser um material durável, é sustentável e um 

recurso renovável. Em Portugal, já existem inúmeras empresas a operar na área da construção em 

madeira, embora a pouca procura deste tipo de construção, por vezes não seja vantajosa do ponto de 

vista dos custos como seria de esperar, caso houvesse mais procura e mais oferta” [7]. 
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3 PAVIMENTOS 
 
 

3.1. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
A madeira foi o material construtivo mais usado nos edifícios da baixa do Porto durante os séculos XVII, 

XVIII, XIX e início século XX. No caso dos pavimentos, consistiam numa estrutura por vigas de 

madeira dispostas paralelamente e espaçadas cerca de 50cm entre si; funcionavam como apoio ao soalho 

(tábuas colocadas na perpendicular às vigas) e, eventualmente, à estrutura do teto subjacente. Na figura 

(3.1) vê-se uma foto de um pavimento sem teto que permite observar as vigas e o soalho. 
 

 

Figura 3.1Pavimento visto por baixo [8] 

 

 VIGAMENTOS 

Os vigamentos começam a surgir na construção civil na forma que provinham da natureza, redondos. 

Devido à dificuldade em obter vigas com diâmetros similares, intercalava-se vigas de maior diâmetro, 

com vigas de menor diâmetro para que o seu comportamento fosse o mais homogéneo possível. Por 

outro lado, a diminuição de secção ao longo do vão obrigava a intercalar vigas em sentidos opostos (a 

secção decrescia em sentidos contrários), ficando cada extremidade de secção maior, compreendida 

entre secções menores para que se homogeneizasse e uniformizasse a resistência e rigidez do pavimento. 

O espaçamento entre vigas depende da dimensão do vão e da secção transversal das vigas: quanto menor 

for o vão a vencer e maior a secção transversal das vigas, maior poderá ser o espaçamento entre vigas. 

 

Estas vigas eram muitas vezes falquejadas de forma a conseguir uma melhor fixação/ união entre os 

elementos (soalho e vigas). Com o passar dos anos, a alteração para vigamentos de secções retangulares 

foi necessária devido, em particular, à necessidade de ter um produto standard para produção em série 

que apresentasse uma maior uniformidade dimensional. Neste processo, as tábuas laterais (costaneiras) 

dos troncos resultantes do corte, cuja contribuição para a resistência e rigidez à flexão das vigas é menor, 

são aproveitadas para outros usos na composição estrutural, quer para paredes de tabique como para 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

12   

soalhos. Nalguns edifícios observam-se pavimentos com vigas roladas e vigas retangulares introduzidas 

posteriormente com o intuito de reforçar a estrutura dos pavimentos. Segundo [11], no final do século 

XIX, início do século XX, as obras eram projetadas com vigas esquadriadas, mas a construção utilizava 

vigas roladas demonstrando um claro atraso na mecanização da nossa construção civil, quando noutros 

países se começava a construir os primeiros edifícios em betão armado. 

 

A dimensão da secção das vigas e do seu espaçamento depende da dimensão do vão que têm de vencer. 

Uma das questões em que incide este estudo está relacionado com a perceção de quão encastradas estão 

as vigas nas paredes. Habitualmente as vigas estão apoiadas entre 2/3 e a totalidade da espessura da 

parede. Nem sempre as primeiras vigas dos pavimentos se encontravam encostadas (longitudinalmente) 

às paredes de forma a evitar a sua deterioração pela transferência de água das paredes para a madeira. 

 

 SOALHO 
O soalho consiste num conjunto de tábuas encostadas e dispostas perpendicularmente às vigas que lhe 

dão apoio. Apresentam espessura variável entre os 2,2 e os 5,0cm largura entre os 12 e 30cm e 

comprimento até 10m [6]. Tem como função revestir toda a área utilizável de forma segura para quem 

o usa e melhor distribuir as cargas por todas as vigas. Este elemento estrutural é habitualmente de pinho 

nacional, pinho manso, ou casquinha. As juntas mais regularmente usadas no soalho são de chanfro na 

figura (3.2), meio-fio e macho e fêmea figura (3.3). 

 

 

Figura 3.2 Junta-chanfro [8] 

 

 

Figura 3.3 Junta - macho e fêmea e chanfro [2] 

 

 TARUGOS 

Para além das vigas, no caso das casas burguesas do Porto habitualmente dispostas paralelamente à 
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fachada, existem pequenos barrotes colocados no espaçamento existente entre vigas e perpendiculares 

à fachada. A estes barrotes de secção igual/inferior às vigas e colocados perpendicularmente às mesmas, 

dá-se o nome de tarugos. Estas peças têm como função ligar as vigas na direção transversal e prevenir 

o instabilidade lateral-torsional das vigas retangulares, figura (3.4), o bambeamento. Este fenómeno 

ocorre quando surgem elevados momentos fletores (superiores ao Mcrítico) nas vigas, surgindo 

compressões na parte superior da secção que provocam essa instabilidade lateral referida, podendo 

originar deformações devido à flexibilização do pavimento. Este fenómeno acontece nas secções 

esbeltas à flexão, onde ocorre encurvadura no plano perpendicular ao do carregamento. Caso o valor do 

momento não ultrapasse o valor crítico a viga deforma-se apenas no plano vertical, sem deslocamento 

horizontal. Segundo [8] para que a aplicação de um tarugo seja eficaz, é necessário que criem uma linha 

contínua transversal ao vigamento. 
 

Os alinhamentos de tarugos encontram-se habitualmente igualmente distanciados entre si e dos apoios 

das vigas de cerca de 1,5m a 2,5m.  De um modo geral, podem encaixar-se numa das três seguintes 

tipologias: tarugamento simples, tarugamento em cruzeta e tarugamento entalonado. 
 

 

Figura 3.4 Tarugamento circular contínuo em vigas de secção circular e retangular (Edifício do Largo de São 

Domingos, Porto (Ilharco, 2006) [8] 

 

Os alinhamentos de tarugos encontram-se habitualmente igualmente distanciados entre si e dos apoios 

das vigas de cerca de 1,5m a 2,5m.  De um modo geral, podem encaixar-se numa das três seguintes 

tipolologias: tarugamento simples, tarugamento em cruzeta e tarugamento entalonado. 
 

3.1.3.1. Tarugamento Simples 

Este tipo de tarugamento consiste na colocação de peças de madeira com comprimento igual ao 

espaçamento permitido entre vigas como demonstrado na figura (3.5) Como são introduzidos após a as 

vigas, o pretendido é terem o exato comprimento permitido, quando colocados impõem uma subida no 

vigamento, favorecendo a união dos elementos e o próprio nivelamento do soalho aquando da introdução 

de cargas no pavimento [6]. Preferencialmente as secções dos tarugos devem ser iguais ou inferiores às 

das vigas de forma a que não ocorram excentricidades sobre estas peças. Por outro lado, o comprimento 

dos tarugos não deveria ser significativamente superior ao espaço disponível entre vigas pois com o 

aumento do teor em água em determinadas alturas do ano poderiam originar esforços laterais capazes 

de danificar as vigas. O oposto é igualmente pertinente nos casos em que o tarugo possa ter um teor em 

água mais elevado, dado que nesta circunstância irá perder dimensão ao secar, deixando de ser efetivo. 
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            (a)                                                              (b) 

Figura 3.5 Tarugamento simples: (a) em viga circular e (b) em viga retangular [8] 

 

3.1.3.2. Tarugamento em cruzeta 

O tarugamento em cruzeta é caracterizado por ripas de madeira com secções de (0,05x0,05)m2 dispostos 

em cruz entre as vigas. Esta técnica tem uma condicionante referida em (TRADA, 2005) que diz que a 

dimensão dos tarugos não deve ser inferior a (0,038x0,038)m2 e não devem ser usados se a distância 

entre vigas for maior que o triplo da sua altura. Esta condicionante deve-se ao facto de o tarugamento 

de cruzeta perder bastante eficácia para ângulos reduzidos. As ripas começam por ser colocadas na parte 

superior das vigas e só depois da primeira estar fixa em ambas as vigas é que se coloca a segunda ripa 

cruzada. A fixação é feita através de um prego em cada uma das extremidades. 

 

  

             (a)                (b) 

Figura 3.6 Tarugamento em cruzeta: (a) edifício nos Açores e (b) edifício da Escola Secundária Rodrigues de 

Freitas [8] 

 

3.1.3.3. Tarugamento Entalonado 

Neste tipo de tarugamento demonstrado na figura (3.7) é necessário um nível de rigor mais elevado, pois 

para uma boa montagem é preciso que a secção dos tarugos seja a mesma que a dos vigamentos, sendo 

introduzidos sob pressão. Para que este encaixe pudesse ser efetuado com sucesso, dividia-se a altura da 

viga em três partes e abria-se uma cavidade de 0,01m na parte do meio e um chanfro de 0,015m a 0,02m 

na parte superior. Os tarugos eram pressionados e colocados no espaço entre vigas de forma a dar uma 

maior coesão ao conjunto tarugo-viga e fixados com pregos (Costa, 1955). 
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Figura 3.7 Esquema tarugamento entalonado [9] 

 

Na figura (3.8) apresenta-se a foto de uma maquete que apresenta a disposição de vigas e tarugos. 
 

 

Figura 3.8 Casa localizada na Rua Dr. Barbosa de Castro [9] 

 

 CONDIÇÕES DE APOIO 

A parte extrema das vigas dos pavimentos que apoia/ encastra nas paredes de alvenaria é designada por 

entrega. O comprimento da entrega variava entre cerca de 2/3 da espessura da parede até à espessura 

total da parede de forma a garantir a estabilidade. No caso da parede de apoio ser exterior, os topos das 

vigas corriam o risco de ficarem expostos. Para que as características das vigas fossem preservadas, 

muitas vezes as entregas eram protegidas com tinta de óleo, zarcão ou alcatrão. 

 

Os apoios muitas vezes surgem com um reforço de fixação às paredes através de ferrolhos figura (3.11) 

(elementos em ferro) pregados aos topos das vigas e embutidos nas paredes, ou fixados pelo exterior. 

Do lado oposto ao das vigas colocava-se uma chaveta, que “fechava” o elemento para fixar o elemento. 

O facto de estas ligações/ferrolhos serem de ferro torna-as sensíveis aos fenómenos da corrosão. 

Contudo, é através desta técnica que se garantia que os pavimentos funcionavam também com elementos 

de ligação das paredes, potenciando uma maior estabilidade de todas a construção, nomeadamente das 

paredes e pavimento. Nas figuras (3.9) e (3.10) encontram-se os dois casos de ligação mencionados: um 

ferrolho com ligação ao exterior e um ferrolho de esquadro. 
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Figura 3.9 Ferrolho de esquadro [10] 

 

 

Figura 3.10 Ferrolho com ligação ao exterior da parede [10] 

 

 

Figura 3.11 Viga embutida na parede com reforço de ferrolho [7] 

 

Habitualmente, em paredes de menor resistência que estivessem sujeitas a maiores cargas, recorria-se a 

elementos de madeira, pedra, ou chapas de ferro que distribuíssem o esforço pela parede de uma forma 

mais uniforme (distribuir o esforço numa maior área). Outra forma que existia de contornar este 

problema, passava por aplicar um elemento transversal ao longo da parede designado por frechal (viga 

de madeira onde assentam os barrotes). 

 

 TETOS 

No âmbito desta tese, importa realçar neste ponto que a grande influência se prende com o acréscimo 

de massa que introduz na estrutura dos pavimentos. Os tetos, inicialmente compostos por um tabuado, 

evoluem posteriormente para superfícies estucadas com elementos decorativos. De forma a garantir a 

fixação destes acabamentos em gesso, a técnica construtiva consistia em criar uma estrutura de ripas 

trapezoidais de pequena dimensão, que permitisse aplicar e segurar a argamassa. Com um intuito estético 

e térmico devido à sua baixa condutibilidade térmica, a funcionalidade de um teto composto por gesso, 

não contém outras funcionalidades: “Os tetos recebem o mesmo tipo de revestimento que as paredes – 

argamassa de reboco e estuque aplicados sobre os fasquios” [11]. 

 

Estas ripas trapezoidais, ou fasquios, figura (3.12), foram a solução encontrada para garantir uma boa 

aderência do gesso ao teto, visto o gesso ser um material com uma fraca adesão à madeira. O gesso é 

um material solúvel e por isso frágil perante quantidades consideráveis de água. Apresenta tipicamente 

um peso volúmico e o módulo de elasticidade de 27kN/m3 e 1GPa, respetivamente. 
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Figura 3.12 Teto (fasquios trapezoidais) [7] 

 

3.2. COMPORTAMENTO DOS PAVIMENTOS 
A título de informativo o pavimento de madeira, é, como já referido, um pavimento com um peso próprio 

e um módulo de elasticidade reduzido quando comparado com pavimentos de betão armado. Esta tese, 

para além de se debruçar sobre questões relativas a condições de apoio e o peso de cada elemento na 

análise de frequência, analisa também os valores de deformação máxima e momento máximo obtido em 

diferentes condições de apoio. Pavimentos de madeira devido à sua baixa rigidez são propícios a 

problemas de vibração e deformação. Enquanto que pavimentos de betão armado tendem a ter problemas 

relativos a capacidade resistente e fendilhação. 
 

3.3. CONDIÇÕES DE VERIFICAÇÃO REGULAMENTARES – EUROCÓDIGO 5 
A verificação dos pavimentos é feita através do Eurocódigo 5 (EC5). Este código, relativamente ao 

estado limite de serviço preconiza 2 verificações: verificação à deformação e verificação à vibração. No 

caso dos pavimentos estas verificações são muitas vezes preponderantes. 

 

Como presente no Eurocódigo 5: 

 

 GENERALIDADES - VIBRAÇÃO 

1. Deve garantir-se que as ações suscetíveis de ocorrer frequentemente não causam vibrações que 

possam pôr em causa o funcionamento a estrutura nem provocam desconforto aos seus utilizadores. 

 

2. O nível das vibrações no pavimento deverá, em princípio, ser estimado, ou com base em ensaios, ou 

por via analítica tendo em conta a rigidez prevista para o pavimento e o seu coeficiente de 

amortecimento. 

 

3. Os cálculos deverão, em princípio, ser baseados nos valores médios dos módulos de rigidez 

apropriados. 

 

4. Deverá, em princípio, assumir-se um coeficiente de amortecimento de ζ=0,01 (i.e. 1%), a não ser que 

se mostre ser mais a utilização de outro valor. 
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 VIBRAÇÃO EM PAVIMENTOS DE HABITAÇÕES 

1. Os pavimentos de habitações, com frequência fundamental não superior a 8Hz deverão, em princípio, 

ser alvo de análise específica. 

 

2. No caso de pavimentos de habitações com frequência fundamental superior a 8Hz deverão, em 

princípio cumprir-se as seguintes exigências: 
 

u/F ≤ 1,5 [mm/kN] (2) 

e  
v ≤ 100(f

1
 ζ-1) [m/Ns2] (3) 

 

u – flecha vertical máxima [mm] 

F – força vertical estática concentrada [kN] 

v – velocidade devida ao impulso unitário [m/s] 

f1 – frequência do modo fundamental 

ζ – coeficiente de amortecimento  
 

Em que a variável u representa a flecha vertical máxima causada por uma força vertical estática 

concentrada F, e v é a velocidade devida ao impulso unitário, ou seja, o valor inicial máximo da 

velocidade de vibração vertical do pavimento (em m/s) causado por um impulso unitário ideal (1,0Ns) 

aplicado no ponto do pavimento que provoca a resposta máxima. Componentes acima de 40Hz podem 

ser desprezados. 

 

3. Deverá, em princípio, assumir-se para este cálculo que o pavimento está apenas sujeito ao peso 

próprio e às outras ações permanentes. 

 

4. No caso de um pavimento retangular de largura b, simplesmente apoiado em toda a periferia e cujas 

vigas têm vão l, a frequência do modo de ordem n, fn, pode ser calculada de forma aproximada por: 

 

 𝑓𝑛 =
𝑛𝜋

2𝑙2√
(𝐸𝐼)𝑙

𝑚
 [Hz] (4) 

 

fn – frequência própria fundamental de vibração do modo de ordem n (Hz); 

l – comprimento do elemento (m); 

E – módulo de elasticidade (kPa); 

I – momento de inércia da área da secção transversal (m4); 

m – massa específica por unidade de comprimento (ton/m); 

n – número de ordem do modo de vibração (1,2,3…); 
(𝐸𝐼)l – rigidez à flexão da placa equivalente ao pavimento segundo um eixo perpendicular à direção 

das vigas [Nm2/m] 

 

5. O valor de v pode ser calculado aproximadamente por: 

 

 𝑣 =
4(0,4+0,6𝑛40)

𝑚𝑏𝑙+200
 [m/Ns2] (5) 

 

Onde n40 é o número de modos de vibração de 1ª ordem com frequências próprias inferiores a 40Hz e 

b é a largura do pavimento, em metros. 

 

O valor de n40 pode ser calculado pela expressão: 

 

𝑛40 {[(
40

𝑓
)

2

− 1] (
𝑏

𝑙
)

4

 
(𝐸𝐼)𝑙

(𝐸𝐼)𝑏
}

0,25

 (6) 
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Onde (EI)b é a rigidez à flexão da placa equivalente ao pavimento segundo um eixo paralelo às vigas, 

com (EI)b<(EI)l. 
 

 GENERALIDADES - DEFORMAÇÃO 

1. A deformação de uma estrutura, resultante dos efeitos das acções e da variação do teor de água deve 

manter-se dentro de limites apropriados, atendendo à possibilidade de aquela deformação provocar 

danos em materiais de revestimento, tectos, divisórias e acabamentos, e às exigências funcionais e de 

aspecto. 

 

2. As combinações de acções para a verificação da  segurança em relação aos estados limites de 

utilização deverão, em princípio, ser calculadas pela expressão: 
 

Σ𝐺𝑘,𝑗 + 𝑄𝑘,1 +  Σ 𝛹1,𝑖𝑄𝑘,𝑖  (7) 

 

3. A deformação instantânea, uinst, provocada por uma ação deverá, em princípio, ser calculada utilizando 

o valor médio do módulo de rigidez apropriado, e o módulo de deslizamento instantâneo para o estado 

limite de utilização Kser, determinado experimentalmente de acordo com o método de ensaio para a 

determinação de ks (=Kser) preconizado na Norma Europeia EN 26891. 

 

4. A deformação final, ufin, provocada por uma ação deverá, em princípio, ser calculada por: 
 

 ufin = uinst (1+kdef)                                                              (8) 

 

onde kdef é um fator que tem em conta o aumento da deformação ao longo do tempo em consequência 

do efeito combinado da fluência e do teor de água. Deverão, em princípio, ser usados os valores de kdef 

incluídos na figura (3.13). 

 

5. A deformação final de uma estrutura constituída por elementos que têm diferentes propriedades de 

fluência deverá, em princípio, ser calculada usando módulos de rigidez modificados, determinados pela 

divisão dos valores instantâneos individuais pelo valor adequado de (1+kdef). 

 

6. No caso de uma combinação de ações incluir pertencentes a diversas classes de duração, a 

contribuição de cada ação para a deformação total deverá, em princípio, ser calculada em separado, 

utilizando os valores adequados de kdef. 
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Figura 3.13 Valores de kdef para madeira, derivados de madeira e ligações [5] 

 

 FLECHAS MÁXIMAS ADMISSÍVEIS 

3.3.4.1.Vigas 

1. Os componentes de flecha são representados na figura (3.14), cujos símbolos têm o significado 

seguinte: 

 

u0 contraflecha (se existente ou aplicada) 

u1 flecha devida a ações permanentes 
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u2 flecha devida a ações variáveis 
 

 

Figura 3.14 Componentes da flecha 

 

A flecha aparente (medida em relação à linha definida pelos apoios da viga), unet, é dada por: 
 

unet = u1 + u2 - u0 (9) 
 

2. Caso seja conveniente limitar a flecha instantânea devida às acções variáveis, recomenda-se a adoção 

dos valores a seguir indicados, a menos que situações especiais determinem a utilização de outros 

valores: 
 

u2,inst ≤  l/300   (consola l/150) (10) 
 

onde o l é o vão da viga, ou o comprimento da consola. 

 

3. Caso seja conveniente limitar a flecha final, ufin , recomenda-se os valores a seguir indicados, a menos 

que situações especiais determinem a adoção de outros valores: 
 

u2,fin ≤ l/200   (consola l/100) (11) 
 

unet,fin ≤ l/200   (consola l/100) (12) 
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4 ESTUDOS DE SENSIBILIDADE 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo efetuam-se análises de sensibilidade da resposta dinâmica e estática dos pavimentos a 

algumas das características dos seus componentes principais e condições de fronteira. São simulados 

pavimentos com características próximas das mais comuns de pavimentos de madeira existentes em 

construções antigas de alvenaria. Nas simulações numéricas foi utilizado o software Robot Structural 

Analysis 2020 e, para a determinação do comportamento dinâmico (modos de vibração e frequências 

associadas), foi considerada massa ativa apenas na direção z visto ser a direção que se pretende estudar 

e a que pode apresentar valores de frequência de vibração críticos para os pavimentos. 

 

Para todos os modelos criados neste estudo, foi considerada a direção UX como a direção horizontal 

perpendicular às vigas e a direção UY como a direção das vigas. A direção UZ coincide com o eixo 

vertical dos modelos. 

 

4.2. VIGA SIMPLESMENTE APOIADA 
O material considerado foi a madeira da classe de resistência C30 (E = 12GPa e ρ = 380kg/m3); a viga 

foi assumida com uma secção transversal circular de raio R = 0,10m, um L = 5,0m e considerado apenas 

o seu peso próprio. Relativamente às condições de fronteira necessárias para cumprir as condições de 

isostaticidade da viga 3D simplesmente apoiada, uma das extremidades foi bloqueada nas 3 direções de 

translação: UX, UY e UZ e a extremidade oposta nas direções de translação ortogonais ao eixo da barra: 

UX e UZ e na direção de rotação segundo o eixo da barra: RY. De acordo com a equação (4), o valor 

teórico da frequência do modo de vibração desta viga simplesmente é f = 17,65Hz.  

 

Nesta análise conclui-se que uma viga com estas características assume valores de frequência similares 

aos teóricos a partir das 10 divisões. Relativamente à massa assumida pela viga, conclui-se que com este 

número de divisões a massa total igualava cerca de 90% da massa real. Só com 150 divisões se obtinha 

uma massa total igual a 99% da massa real. Como uma divisão tão extensa tornaria os cálculos 

extremamente pesados, optou-se por adotar o limite mínimo de 10 para o número de divisões das vigas 

a considerar nas análises. 

 

A tabela 1 apresenta os valores das frequências dos 4 primeiros modos de vibração obtidas pelo modelo 

e determinadas pela equação (4) para a viga descrita. Como se observa, as frequências são 

suficientemente próximas para poderem ser consideradas coincidentes. 
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Tabela 1 Valor de frequência numérico vs Valor de frequência teórico 

 
 

Após esta verificação, analisou-se a influência da posição do soalho em relação à posição das vigas no 

comportamento do pavimento. 

 

4.3. MODELO COM OFFSET VS MODELO COM LIGAÇÕES RÍGIDAS 
Foram colocados em confronto 3 modelos com as vigas simuladas com elementos de barra e o soalho 

simulado através de elementos finitos de casca. O primeiro considera o soalho posicionado à cota do 

eixo das vigas (MsO). O segundo e terceiro consideram o soalho posicionado na sua verdadeira cota em 

relação ao eixo das vigas; o segundo considera o operador offset do Robot (MO) e o terceiro ligações 

rígidas colocadas “manualmente” na simulação da ligação do soalho às vigas (MLR). Estes modelos 

permitiram verificar a influência da posição do soalho no comportamento dos pavimentos e verificar o 

funcionamento do operador offset, nomeadamente se representava as condições pretendidas de 

afastamento do soalho em relação ao eixo das vigas, por comparação com o modelo MLR 

 

Foi então simulado um pavimento de pequena largura, considerando o mesmo número divisões nas 

barras que simulam as vigas e na malha da casca que simula o soalho nos três modelos. Os modelos têm 

as seguintes características: 

• Número de vigas: 2 

• Apoios: apenas nas vigas e que impedem translação (UX, UY, UZ) numa extremidade e (UX e 

UZ) na extremidade oposta 

• Direção Y – direção das vigas 

• Direção X – direção das tábuas do soalho/ perpendicular às vigas 

• Direção Z – direção vertical, perpendicular ao plano do soalho 

• Vão: L=5m 

• Largura: B=0,8m 

• Espessura do soalho: t=2cm 

• Diâmetro das vigas: Ø=20cm 

• Classe de resistência: C30 (soalho e vigas); r=3,73kN/m3 e E=12GPa 

• Distância ao eixo entre vigas: s=0,6m 

• Divisões da viga/ casca: 30 divisões 

 

Modelo MLR, figura (4.1): foram consideradas ligações rígidas, em todos os nós da divisão das vigas 

através da opção “Rigid Link”. 

 

 

Figura 4.1 Modelo com ligações rígidas - MLR 

 

Modelo MO, figura (4.2): o modelo foi criado com a casca centrada no eixo das vigas e em seguida 

aplicou-se um deslocamento interno (opção “Offset”) descendente às vigas igual a d=(Ø/2+t/2), com o 
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objetivo de deslocar a posição da casca para a posição real em relação à viga: soalho apoiado sobre as 

vigas figura (5.6). 

 

Figura 4.2 Modelo com offset – MO 

 

 MOMENTOS E DEFORMAÇÕES 

Criados os modelos, foi então aplicada ao pavimento uma carga q=2,0kN/m2 e comparados os valores 

obtidos para as deformações e os momentos a meio vão das vigas dos 3 modelos, tabela 2 
 

Tabela 2 Momentos e deformações a 1/2 do vão das vigas para uma carga de 2kN/m2 

 
 

Os valores obtidos no modelo MsO foram confirmados pelas expressões teóricas da resistência dos 

materiais para uma viga simplesmente apoiada, já que neste modelo a influência da casca para a resposta 

do modelo solicitado por cargas verticais (perpendiculares à casca) é residual. 

 

Estes resultados permitiram não só verificar que o operador offset simula ligações rígidas entre os 

elementos da viga e do soalho, como também medir a influência da consideração do offset no soalho na 

deformação e nos esforços nas vigas. Relativamente à consideração do offset, procedimento que se 

considera simular o pavimento de forma mais próxima da situação real, quando comparado com o 

pavimento sem offset, constata-se que aumenta significativamente a rigidez do pavimento, impondo 

diminuições da deformação e dos esforços nas vigas para cerca de metade do valor que teriam caso o 

soalho não fosse simulado, ou fosse considerado à cota do eixo das vigas (consideração usualmente 

assumida em projeto). 

 

O ponto seguinte compara a quantidade de massa simulada pelos 3 modelos em análise. 
 

 MASSA 

Neste ponto procurou-se perceber se os modelos representavam a massa total do pavimento, calculado 

através do somatório das reações na direção UZ, convertida em massa.  

 

O valor total da massa introduzido no modelo, MReal = 149,87kg, corresponde à soma da massa do soalho 

e das vigas: 

• Massa do soalho = t x B x L x ρ = 0,02 x 0,8 x 5,0 x (3730 / 9,81) = 30,42kg 

• Massa da viga = 2 x (p x Ø2 / 4) x L x ρ = 2 x (𝜋 x 0,202) / 4 x 5,0 x (3730 / 9,81) = 119,45kg 

 

Os dois modelos foram então submetidos ao peso próprio e confirmou-se que, para o número de divisões 

assumida na viga (30) e, consequentemente, na casca, a quantidade de massa assumida pelo Robot nos 

3 modelos coincidia com o valor determinado anteriormente de 149,9kg. A tabela 3 apresenta os 

resultados em termos de frequências naturais de vibração dos pavimentos para os 4 primeiros modos. 
 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  25 

 

Tabela 3 Valores de frequência dos 3 modelos 

 
 

O próximo ponto debruça-se sobre a simulação da rigidez do soalho, nomeadamente sobre o seu 

comportamento ortotrópico. 

 

 ORTOTROPIA 

O soalho, sendo constituído por tábuas encostadas entre si, os soalhos apresentam um comportamento 

na direção longitudinal do soalho distinta da do comportamento na direção transversal. É por isso 

necessário compreender a influência desta ortotropia no comportamento dinâmico dos pavimentos. 

 

O encosto entre tábuas é efetuado, tradicionalmente, por ligações do tipo macho fêmea, ou a meio fio e 

isso dá alguma rigidez ao soalho na direção perpendicular ao seu desenvolvimento. Como se desconhece 

e não há resultados experimentais de onde se possa retirar informação sobre a rigidez expectável 

associada a estas ligações, foi feita uma análise de sensibilidade das frequências de vibração ao fator de 

rigidez k da casca (relação entre a rigidez na direção ortogonal à tábua e a rigidez na direção da tábua). 

 

Nesta análise atribuiu-se à madeira do soalho uma classe de resistência C22: ρ = 3,33kN/m3 e E =10GPa 

e para as vigas uma classe C30: ρ = 3,73kN/m3 e E =12GPa. Considerou-se o modelo MO e 4 valores 

diferentes para o fator k: k=1 k=0,1, k=0,01 e k=0,001. A situação k=1 corresponde ao soalho isotrópico. 

Foram consideradas as hipóteses com e sem massa no soalho e escolhido o modelo MsO com k=1 como 

base de comparação por ser um modelo para o qual a influência da casca no comportamento do 

pavimento é muito reduzida; a inércia do soalho no modelo MsO é apenas cerca de 0,34% da inércia 

das vigas. As tabelas 4 e 5 apresentam os resultados das análises, nomeadamente as frequências dos 

primeiros 4 modos de vibração dos pavimentos. 

 

As frequências do modelo MO aproximam-se das do modelo MsO quando o valor de k tende para zero. 

Esta aproximação resulta do fato da redução do valor de k corresponder à diminuição da influência da 

casca na resposta do modelo. Realça-se que esta conclusão é válida mesmo para os 1º e 3º modos, ou 

seja, os que obrigam a casca a “dobrar” na direção perpendicular às tabuas, mas também para os 2º e 4º 

modos de vibração (Figura 5.12) que fazem a casca “dobrar” na direção das tábuas. No entanto, a 

proximidade de valores de frequência é maior para os modos de ordem ímpar. Relativamente à forma 

dos modos, manteve-se igual, figuras (4.4), (4.5), (4.6) e (4.7), ou seja, não foi alterada pela variação do 

fator k. A consideração da massa no soalho não influenciou estas conclusões. 

 

Finalmente, os resultados obtidos mostram que o valor de k=0,1 reduz significativamente a rigidez do 

soalho na direção das vigas, mantendo, contudo, alguma rigidez nessa direção que acredita-se, possa 

simular a rigidez da ligação lateral entre tábuas de soalho, podendo reproduzir uma ligação a meio-fio, 

ou macho-fêmea. Este foi, por isso, o valor adotado nas análises seguintes dos pavimentos, neste e no 

capítulo 5. Recorda-se que k=0,1 indica que a contribuição da rigidez do soalho na direção perpendicular 

ao seu desenvolvimento é de apenas 10% da rigidez do soalho na direção do seu desenvolvimento. 
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Tabela 4 Valores de frequência com massa do soalho 

 
 

Tabela 5 Valores de frequência sem massa do soalho 

 
 

  

Figura 4.3 Forma do 1º modo de vibração do modelo MO 

 

  

          Figura 4.4 Forma do 2º modo de vibração do modelo MO 
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          Figura 4.5 Forma do 3º modo de vibração do modelo MO 

 

  

     Figura 4.6 Forma do 4º modo de vibração do modelo MO 

 

No ponto seguinte analisa-se a influência de outras características geométricas na resposta dinâmica e 

estática dos pavimentos. 

 

4.4. INFLUÊNCIA DE FATORES GEOMÉTRICOS E MATERIAIS NA FREQUÊNCIA DOS PAVIMENTOS 
Nestas novas análises de sensibilidade, foi adotado o modelo tipo MO, por se considerar ser o que 

melhor aproxima o comportamento real dos pavimentos. Com base nessa tipologia, foram criados 2 

modelos com características próximas das encontradas comumente em pavimentos de edifícios da 

cidade do Porto: 1 com vigas circulares e outro com vigas retangulares. Ambos os modelos consideram 

uma área total em planta A= (5,0x5,0)m2 e apoios de translação nas extremidades das vigas nas direções 

UX, UY e UZ numa extremidade e nas direções UX e UZ na extremidade oposta: 

 

Modelo com vigas circulares: 

• Vigas roladas com 18cm de diâmetro – Classe de resistência D30 

• Vigas afastadas de 60cm ao eixo  

• Soalho – Classe de resistência C18 

 

Modelo com vigas retangulares: 

• Vigas retangulares com (8x22)cm2 - Classe de resistência C18 

• Vigas afastadas de 50cm ao eixo 

• Soalho – Classe de resistência C18 

 

Os casos estudados nesta fase resultam, para cada um dos modelos anteriores, do cruzamento de todas 

as combinações possíveis entre os seguintes dados: 

• Espessuras do soalho: 

o t=2,0cm 
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o t=2,5cm 

o t=3,0cm 

o t=3,5cm 

• Secções, afastamentos ao eixo e classe de resistência das vigas associadas em dois grupos:  

o Retangulares: 8x22cm2; s=0,5m; C18 

o Circulares: (D=18cm); s=0,6m; D30 

• Tarugo (tarugos ligados rigidamente às vigas e com a secção transversal das vigas):  

o Sem tarugo 

o Tarugo a 1/2 do vão 

o Tarugo a 1/3 e 2/3 do vão  

• Apoios verticais:  

o Apoios apenas nas extremidades das vigas (2 lados) 

o Apoios em todos o contorno (4 lados) 

 

A consideração de apoios nos 4 lados pretende simular a situação comum dos pavimentos que têm as 

extremidades do soalho impedidas de deslocar-se na direção vertical pelo rodapé. Essa condição é 

simulada através de apoios de translação na direção UZ. A massa real dos pavimentos (s/tarugos) é de 

741,34kg e 426,82kg, para os modelos com vigas circulares e retangulares, respetivamente. 

 

No anexo A são apresentadas as formas dos modos de todas as análises que foram realizadas. São 

demonstradas as formas até ao 6ºmodo de vibração. 

 

 INFLUÊNCIA DA ESPESSURA NA FREQUÊNCIA DE UM PAVIMENTO 

A primeira parte do estudo passou por analisar a influência das espessuras do soalho nos 1º e 2º modos 

de vibração. O modo que mais à frente no trabalho terá interesse analisar, e que é realçado no EC 5, é o 

1º modo, ou seja o modo com frequência mais baixa que envolve o movimento global do pavimento na 

direção vertical; garantindo que o 1º modo tem uma frequência superior à da frequência crítica (8Hz), 

os restantes modos também cumprirão essa condição, assegurando assim bom comportamento do 

pavimento. No entanto, e porque os 2 primeiros modos envolvem a deformação do soalho em duas 

direções ortogonais entre si, nos gráficos apresentam-se os valores da frequência natural de vibração dos 

pavimentos relativos aos 1º e 2º modos; o 1º modo envolve a deformação do soalho na direção 

longitudinal e o 2º modo fundamentalmente na direção transversal. 

 

MODELOS SEM TARUGOS 

No gráfico da figura (4.8) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 2 lados, sem tarugos, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.7 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas circulares 

 

Entre parenteses apresentam-se as percentagens de variação da frequência em relação ao valor obtido 

para a espessura do soalho t=2,0cm. 
 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 17,13 

• 2,5 cm espessura = 17,77 Hz (incremento de 3,74%) 

• 3,0 cm espessura = 18,34 Hz (incremento de 7,06%) 

• 3,5 cm espessura = 18,84 Hz (incremento de 9,98%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 17,87 

• 2,5 cm espessura = 18,61 Hz (incremento de 4,14%) 

• 3,0 cm espessura = 19,25 Hz (incremento de 7,72%) 

• 3,5 cm espessura = 19,83 Hz (incremento de 10,97%) 

 

O 1º e 2º modos de vibração com vigas circulares, para todas as espessuras consideradas apresenta 

sempre a mesma forma ilustrada nas figuras (4.9) e (4.10). 
 

 

Figura 4.8 1º modo de vibração do pavimento (vigas circulares) 
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Figura 4.9 2º modo de vibração do pavimento (vigas circulares) 

 

No gráfico da figura (4.11) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas retangulares, 

apoiados em 2 lados, sem tarugos, para diferentes espessuras do soalho. 
 

 

Figura 4.10 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas retangulares 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 25,25 

• 2,5 cm espessura = 25,53 Hz (incremento de 1,11%) 

• 3,0 cm espessura = 25,71 Hz (incremento de 1,82%) 

• 3,5 cm espessura = 25,82 Hz (incremento de 2,26%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 26,30 

• 2,5 cm espessura = 26,64 Hz (incremento de 1,29%) 

• 3,0 cm espessura = 26,82 Hz (incremento de 1,98%) 

• 3,5 cm espessura = 26,92 Hz (incremento de 2,36%) 

 

O 1º e 2º modos de vibração com vigas retangulares, para todas as espessuras consideradas, apresentam 

sempre a mesma forma e coincidem com a ilustrada anteriormente nas figuras (4.9) e (4.10) para o 

modelo das vigas circulares. 

 

Os resultados mostram que frequência de vibração dos pavimentos apresenta uma taxa de variação que 

decresce com o aumento da espessura, para iguais incrementos da espessura do soalho. Mostra ainda 

que essa influência é idêntica para o 1º e 2º modos. Por outro lado, porque a inércia das vigas retangulares 

por unidade de largura de pavimento é superior à das vigas circulares, a influência da variação da 

espessura do soalho nas frequências é maior nos modelos com vigas circulares; o incremento nas 
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frequências quando a espessura do soalho varia de 2,0cm para 3,5cm nos modelos com vigas circulares 

e retangulares é de cerca de 10% e 2,3%, respetivamente. 

 

MODELOS COM TARUGOS 

O seguinte passo em análise passa por perceber como a espessura influencia os modelos anteriores dos 

pavimentos, mas agora quando existem tarugos. 

 

No gráfico da figura (4.12) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 2 lados, com tarugo a ½ do vão, para diferentes espessuras do soalho. 
 

 

Figura 4.11 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas circulares e tarugos a ½ 

do vão 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 15,86 

• 2,5 cm espessura = 16,51 Hz (incremento de 4,10%) 

• 3,0 cm espessura = 17,09 Hz (incremento de 7,76%) 

• 3,5 cm espessura = 17,61 Hz (incremento de 11,03%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 16,83 

• 2,5 cm espessura = 17,58 Hz (incremento de 4,46%) 

• 3,0 cm espessura = 18,24 Hz (incremento de 8,38%) 

• 3,5 cm espessura = 18,83 Hz (incremento de 11,88%) 

 

As variações das frequências dos pavimentos com vigas circulares e tarugo a 1/2 do vão são ligeiramente 

superiores às do pavimento sem tarugos. Por outro lado, a forma dos 1º e 2º modos de vibração destes 

pavimentos é, para todas as espessuras, idêntico ao pavimento com vigas circulares e sem tarugos.  

 

No gráfico da figura (4.13) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas retangulares, 

apoiados em 2 lados, com tarugo a ½ do vão, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.12 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas retangulares e tarugos a 

½ do vão 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 23,97 

• 2,5 cm espessura = 24,33 Hz (incremento de 1,50%) 

• 3,0 cm espessura = 24,57 Hz (incremento de 2,50%) 

• 3,5 cm espessura = 24,75 Hz (incremento de 3,25%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 25,26 

• 2,5 cm espessura = 25,62 Hz (incremento de 1,43%) 

• 3,0 cm espessura = 25,86 Hz (incremento de 2,38%) 

• 3,5 cm espessura = 26,02 Hz (incremento de 3,01%) 

 

Tal como no caso dos pavimentos com vigas circulares, as variações das frequências dos pavimentos 

com vigas retangulares e tarugo a 1/2 do vão são ligeiramente superiores às do pavimento sem tarugos. 

Por outro lado, a forma dos 1º e 2º modos de vibração destes pavimentos é, para todas as espessuras, 

idêntico ao pavimento com vigas retangulares e sem tarugos. 

 

No gráfico da figura (4.14) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 2 lados, com tarugo a 1/3 e 2/3 do vão, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.13 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas circulares e tarugos a 1/3 

e 2/3 do vão 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 15,33 

• 2,5 cm espessura = 15,98 Hz (incremento de 4,24%) 

• 3,0 cm espessura = 16,56 Hz (incremento de 8,02%) 

• 3,5 cm espessura = 17,08 Hz (incremento de 11,42%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 16,47 

• 2,5 cm espessura = 17,21 Hz (incremento de 4,49%) 

• 3,0 cm espessura = 17,88 Hz (incremento de 8,56%) 

• 3,5 cm espessura = 18,49 Hz (incremento de 12,27%) 

 

As variações das frequências dos pavimentos com vigas circulares e tarugos a 1/3 e 2/3 do vão são 

ligeiramente superiores às do pavimento com tarugo a ½ do vão. A forma dos 1º e 2º modos de vibração 

destes pavimentos é, para todas as espessuras, continua a ser idêntico à do pavimento com vigas 

circulares e sem tarugos.  

 

No gráfico da figura (4.15) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas retangulares, 

apoiados em 2 lados, com tarugo a 1/3 e 2/3 do vão, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.14 Gráfico de evolução das frequências do 1º e 2º modo do modelo com vigas retangulares e tarugos a 

1/3 e 2/3 do vão 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 23,41 

• 2,5 cm espessura = 23,79 Hz (incremento de 1,62%) 

• 3,0 cm espessura = 24,07 Hz (incremento de 2,82%) 

• 3,5 cm espessura = 24,27 Hz (incremento de 3,67%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 24,84 

• 2,5 cm espessura = 25,23 Hz (incremento de 1,57%) 

• 3,0 cm espessura = 25,50 Hz (incremento de 2,66%) 

• 3,5 cm espessura = 25,69 Hz (incremento de 3,42%) 

 

Tal como no caso dos pavimentos com vigas circulares, as variações das frequências dos pavimentos 

com vigas retangulares e tarugo a 1/3 e 2/3 do vão são ligeiramente superiores às do pavimento sem 

tarugos. Por outro lado, a forma dos 1º e 2º modos de vibração destes pavimentos é, para todas as 

espessuras, idêntico ao pavimento com vigas retangulares e sem tarugos. 

 

A tabela 11 mostra a evolução das frequências dos 1º e 2º modos de vibração dos diversos pavimentos 

com apoios em 2 lados, em função da variação da espessura do soalho, com e sem tarugos. Entre 

parêntesis aparecem as variações percentuais apresentadas anteriormente. 

 

Tabela 6 Influência da espessura do soalho e dos tarugos no valor das frequências (apoios em 2 lados) 

 Frequências (Hz) – Vigas circulares; apoiadas em 2 lados; sem tarugos; 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 17,13 Hz 17,77 Hz (3,74%) 18,34 Hz (7,06%) 18,84 Hz (9,98%) 

2º modo 17,87 Hz 18,61 Hz (4,14%) 19,25 Hz (7,72%) 19,83 Hz 
(10,97%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas circulares; apoiadas em 2 lados; com tarugos a ½ vão 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 15,86 Hz 16,51 Hz (4,10%) 17,09 Hz (7,76%) 17,61 Hz 
(11,03%) 

2º modo 16,83 Hz 17,58 Hz (4,46%) 18,24 Hz (8,38%) 18,83 Hz 
(11,88%) 
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 Frequências (Hz) – Vigas circulares; apoiadas em 2 lados; com tarugos a 1/3 e 
2/3 vão 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 15,33 Hz 15,98 Hz (4,24%) 16,56 Hz (8,02%) 17,08 Hz 
(11,42%) 

2º modo 16,47 Hz 17,21 Hz (4,49%) 17,88 Hz (8,56%) 18,49 Hz 
(12,27%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas retangulares; apoiadas em 2 lados; sem tarugos; 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 25,25Hz 25,53 Hz (1,11%) 25,71 Hz (1,82%) 25,82 Hz (2,26%) 

2º modo 26,30 Hz 26,64 Hz (1,29%) 26,82 Hz (1,98%) 26,92 Hz (2,36%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas retangulares; apoiadas em 2 lados; com tarugos a ½ 
vão 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 23,97 Hz 24,33 Hz (1,50%) 24,57 Hz (2,50%) 24,75 Hz (3,25%) 

2º modo 25,26 Hz 25,62 Hz (1,43%) 25,86 Hz (2,38%) 26,02 Hz (3,01%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas retangulares; apoiadas em 2 lados; com tarugos a 1/3 
e 2/3 vão 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 23,41 23,79 Hz (1,62%) 24,07 Hz (2,82%) 24,27 Hz (3,67%) 

2º modo 24,84 25,23 Hz (1,57%) 25,50 Hz (2,66%) 25,69 Hz (3,42%) 

 

Assim, conclui-se que o aumento de espessura do soalho influencia a frequência de forma crescente, 

não linear: quanto maior a espessura do soalho, menor é o peso percentual que o mesmo aumento de 

espessura tem no aumento das frequências do 1º e 2º modos. Por outro lado, os pavimentos com vigas 

circulares são mais sensíveis ao aumento da espessura do soalho, implicando maiores variações 

percentuais nas frequências de vibração dos 1º e 2º modos. A inclusão dos tarugos faz com que as 

frequências de vibração dos pavimentos sejam mais sensíveis à variação da espessura do soalho, sendo 

tão mais sensível quanto maior for o número de alinhamentos de tarugos. 

 

Faz-se ainda notar que a inclusão dos tarugos faz diminuir as frequências dos 1º e 2º modos de vibração, 

indicando que os tarugos contribuem para o comportamento dinâmico destes pavimentos mais com a 

sua massa do que com a sua rigidez. Isto acontece mesmo para o 2º modo de vibração, cuja forma obriga 

os tarugos a “dobrar”, ao contrário do 1º modo que mantém os tarugos retos. Finalmente, em todas estas 

análises, independentemente da espessura do soalho e da existência ou não de tarugos, a forma dos 

modos de vibração mantem-se idêntica para modos da mesma ordem. 

 

MODELOS APOIADOS NOS 4 LADOS 

Os cálculos anteriores são agora repetidos para a hipótese do pavimento se encontrar apoiado nos 4 

lados. Esta situação corresponde a considerar que o soalho se encontra impedido de deslocar-se na 

vertical junto às paredes onde encostam. Esta condição de fronteira do soalho é geralmente mais próxima 

da situação real do que a consideração de extremidade livre, uma vez que o soalho fica impedido de se 

movimentar na vertical pelo rodapé que o sobrepõe. 

 

No gráfico da figura (4.16) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 4 lados, sem tarugo, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.15 Gráfico de variação das frequências dos 1º e 2º modos do modelo com vigas circulares fechado em 

função da espessura do soalho. 

 

1º modo  

• 2,0 cm espessura = 17,87 Hz 

• 2,5 cm espessura = 18,29 Hz (incremento de 2,35%) 

• 3,0 cm espessura = 18,58 Hz (incremento de 3,97%) 

• 3,5 cm espessura = 18,79 Hz (incremento de 5,15%) 

 

2º modo 

• 2,0 cm espessura = 19,64 Hz 

• 2,5 cm espessura = 20,19 Hz (incremento de 2,80%) 

• 3,0 cm espessura = 20,60 Hz (incremento de 4,89%) 

• 3,5 cm espessura = 20,91 Hz (incremento de 6,47%) 

 

No gráfico da figura (4.15) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 4 lados, com espessura de 2cm, para diferentes posicionamentos de tarugos. 
 

 

Figura 4.16 Gráfico de variação do 1º e 2º modo do modelo com vigas circulares fechado para uma espessura 

fixa, s/tarugo, com tarugo a ½ do vão, ou a 1/3 e 2/3 do vão 

 

1º modo  

• s/tarugo = 17,87 
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• c/tarugo 1/2 do vão = 18,18 Hz            (incremento de 1,73%) 

• c/tarugo 1/3 e 2/3 do vão = 18,04 Hz   (incremento de 0,95%) 

 

2º modo 

• s/tarugo = 19,64 

• c/tarugo 1/2 do vão = 28,01 Hz             (incremento de 42,62%) 

• c/tarugo 1/3 e 2/3 do vão = 29,74 Hz    (incremento de 51,43%) 

 

O 1º modo dos casos do gráfico pavimento fechado para vigas circulares é descrito para todas as 

situações (s/tarugo, tarugo a ½ do vão e tarugo a 1/3 e 2/3 do vão) pela figura (4.18) pela seguinte forma: 
 

 

Figura 4.17 1º modo de vibração do pavimento fechado para vigas circulares 

 

O 2º modo dos casos do gráfico pavimento fechado para vigas circulares é descrito para todas as 

situações (s/tarugo, tarugo a 1/2 do vão e tarugo a 1/3 e 2/3 do vão) pela figura (4.19) é descrito pela 

seguinte forma: 
 

 

Figura 4.18 2º modo de vibração do pavimento fechado para vigas circulares 

 

No gráfico da figura (4.20) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas retangulares, 

apoiados em 4 lados, sem tarugo, para diferentes espessuras do soalho. 
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Figura 4.19 Gráfico de variação do 1º e 2º modo do modelo com vigas retangulares fechado para uma espessura 

variável. 

 
 

1º modo 

• 2,0 cm espessura = 25,66 Hz 

• 2,5 cm espessura = 25,69 Hz (incremento de 0,12%) 

• 3,0 cm espessura = 25,57 Hz (redução de 0,35%) 

• 3,5 cm espessura = 25,38 Hz (redução de 1,09%) 

 

2º modo  

• 2,0 cm espessura = 27,37 Hz 

• 2,5 cm espessura = 27,49 Hz (incremento de 2,35%) 

• 3,0 cm espessura = 27,43 Hz (incremento de 2,22%) 

• 3,5 cm espessura = 27,29 Hz (redução de 0,29%) 

 

 

No gráfico da figura (4.21) apresentam-se os resultados para os pavimentos com vigas circulares, 

apoiados em 4 lados, com espessura de 2cm, para diferentes posicionamentos de tarugos. 

 

 

Figura 4.20 Gráfico de variação do 1º e 2º modo do modelo com vigas retangulares fechado para uma espessura 

fixa, s/tarugo, 1/2 do vão, 1/3 do vão e 2/3 do vão. 
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1º modo  

• s/tarugo = 25,66 

• c/tarugo 1/2 do vão = 24,93 Hz             (incremento de 2,85%) 

• c/tarugo 1/3 e 2/3 do vão = 24,45 Hz    (incremento de 4,72%) 

 

2º modo 

• s/tarugo = 27,37 

• c/tarugo 1/2 do vão = 28,73 Hz             (incremento de 4,97%) 

• c/tarugo 1/3 e 2/3 do vão = 28,59 Hz    (incremento de 4,46%) 

 

 

1º e 2º modos de vibração dos pavimentos fechados para vigas retangulares apresenta, para todas as 

situações analisadas (s/tarugo, tarugo a ½ do vão e tarugo a 1/3 e 2/3 do vão) a forma ilustrada nas 

figuras (4.18) e (4.19) para as vigas circulares. 
 

A tabela 7 mostra a evolução das frequências dos 1º e 2º modos de vibração dos diversos pavimentos 

com apoios em 4 lados, em função da variação da espessura do soalho, com e sem tarugos. Entre 

parêntesis aparecem as variações percentuais apresentadas anteriormente. 
 

Tabela 7 Influência da espessura do soalho e dos tarugos no valor das frequências (apoios em 2 lados) 

 Frequências (Hz) – Vigas circulares; apoiadas em 4 lados; sem tarugo; 
variação espessura do soalho 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 17,87 Hz 18,29 Hz (2,35%) 18,58 Hz (3,97%) 18,79 Hz (5,15%) 

2º modo 19,64 Hz 20,19 Hz (2,80%) 20,60 Hz (4,89%) 20,91 Hz (6,47%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas circulares; apoiadas em 4 lados; variação de tarugo 

Espessura (cm) S/ Tarugo Tarugo a 1/2 do vão Tarugo a 1/3 e 2/3 do 
vão 

1º modo 17,87 Hz 18,18 Hz (1,73%) 18,04 Hz (0,95%) 

2º modo 19,64 Hz 28,01 Hz (42,62%) 29,74 Hz (51,43%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas retangulares; apoiadas em 4 lados; sem tarugo; 
variação espessura do soalho 

Espessura (cm) 2,0 2,5 3,0 3,5 

1º modo 25,66 Hz 25,69 Hz 
(0,12%) 

25,57 Hz (-
0,35%) 

25,38 Hz (-
1,09%) 

2º modo 27,37 Hz 27,49 Hz 
(2,35%) 

27,43 Hz (2,22%) 27,29 Hz (-
0,29%) 

 

 Frequências (Hz) – Vigas retangulares; apoiadas em 4 lados; variação de 
tarugo 

Espessura (cm) S/ Tarugo Tarugo a 1/2 do vão Tarugo a 1/3 e 2/3 do 
vão 

1º modo 25,66 Hz 24,93 Hz (-2,85%) 24,45 Hz (-4,72%) 

2º modo 27,37 Hz 28,73 Hz (4,97%) 28,59 Hz (4,46%) 

 

A análise da tabela permite extrair as seguintes conclusões: 

 

Vigas apoiadas em 4 lados; com variação de espessura e sem tarugos. 

• Nos pavimentos com vigas circulares, a influência da variação da espessura do soalho na 

variação da frequência fundamental de vibração (1º modo) foi reduzida. Por exemplo, o aumento 
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da espessura do soalho de 2,0 para 3,5cm, ou seja, de 75%, implicou um aumento da frequência 

do 1º modo em apenas cerca de 5%. Por outro lado, essa influência tem um peso decrescente 

com o aumento da espessura.  

 

• O comportamento observado nos pavimentos com vigas retangulares foi idêntico ao das vigas 

circulares. No entanto, a influência da variação da espessura do soalho na variação da frequência 

fundamental de vibração (1º modo) foi ainda menor. Por exemplo, neste caso o aumento da 

espessura do soalho de 2,0 para 3,5cm, ou seja, de 75%, implicou um aumento da frequência do 

1º modo em apenas cerca de cerca de 1%. 

 

• Quando comparados estes pavimentos com os homónimos com apenas apoios em 2 lados, 

verifica-se um aumento da frequência. Este aumento é explicado pelo aumento de rigidez 

proporcionado pelos apoios lineares nas extremidades das tábuas do soalho. 

 

Vigas apoiadas em 4 lados; com espessura constante e inclusão de tarugos. 

• Nos pavimentos com vigas circulares, a frequência aumenta com o aumento do número de linhas 

contínuas de tarugos. Contudo, verifica-se que na transição de tarugo a 1/2 do vão para tarugos 

a 1/3 e 2/3 do vão, a frequência diminui. Isto indica que as duas linhas de tarugos (1/3 e 2/3 do 

vão), relativamente à linha única disposta a ½ do vão, influenciam mais o comportamento da 

estrutura pela massa do que pela rigidez que introduzem. 

 

• Também nos pavimentos com vigas circulares, a inclusão do tarugo a ½ do vão e a 1/3 e 2/3 do 

vão causou um acréscimo de cerca de 40% e 50% na frequência do 2º modo, respetivamente. 

 

• As conclusões anteriores são válidas para os pavimentos com vigas retangulares. No entanto, 

neste caso, a variação de s/tarugo para tarugo a 1/3 e 2/3 do vão implicou um aumento da 

frequência do 1º modo de cerca de 5%. 

 

 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nos sub-pontos seguintes faz-se um resumo das conclusões mais importantes respeitantes à influência 

da espessura do soalho, da inclusão de tarugos e das condições de fronteira dos pavimentos nas 

frequências de vibração dos pavimentos. 

 

4.4.5.1. Espessura do soalho 

Verifica-se que, para o modelo analisado com vigas circulares (Iviga=5153cm4) a influência nas 

frequências resultante da variação de espessura é superior à do modelo com vigas retangulares 

(Iviga=7099cm4). Embora o espaçamento entre vigas seja maior no modelo com vigas circulares, o valor 

da inércia por unidade de largura do pavimento continua a ser maior nas vigas retangulares, justificando 

a diferença de influência do fator espessura do soalho nas frequências. Ou seja, quanto maior for a 

inércia das vigas, menor será a influência expectável da variação de espessura na frequência fundamental 

do pavimento. 

 

4.4.5.2. Inclusão de tarugos 

Para os pavimentos estudados, constata-se que quanto duas linhas contínuas de tarugos implicaram uma 

frequência mais baixa do que uma linha de tarugos apenas, ou mesmo nenhuma. De um modelo s/tarugo 

para um modelo com uma linha de tarugamento verifica-se um decréscimo na frequência de cerca de 

7%. De um modelo com uma linha de tarugamento para um modelo com duas linhas de tarugamento 

verifica-se um decréscimo de cerca de 3%. 
 

4.4.5.3. Condições de fronteira 

A transição do modelo apoiado em 2 lados para o modelo apoiado em 4 lados (simulando o bloqueio do 

soalho nas extremidades junto às paredes) influencia muito pouco os valores de frequência. De um 
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modelo sem tarugos apoiado em 2 lados, para um modelo sem tarugos apoiado em 4 lados, o aumento 

de frequência é de cerca de 4%. 

 

 LIGAÇÃO DAS VIGAS NA PAREDE 

Depois de perceber como tarugos, espessura do soalho e condições de apoio influenciam as frequências 

de vibração dos pavimentos, iremos analisar o efeito que um eventual bloqueio de rotação das vigas nas 

extremidades na zona dos apoios pode surtir nos valores das frequências de vibração dos pavimentos. 

Este bloqueio pretende simular o efeito de algum encastramento que as paredes podem oferecer ao 

movimento de rotação da viga na direção do eixo horizontal, ortogonal à viga (UX). Esse encastramento 

é controlado no Robot pelo parâmetro HX que mede a rigidez de rotação na direção UX. 

 

Nesse sentido, foi criada uma viga circular simplesmente apoiada dividida em 10 partes com a seguintes 

características: vão L=5m; diâmetro Ø=18cm; Classe de resistência D30; carga aplicada q=2kN/m; 

apoios nas extremidades: translação impedida nas direções UX, UY e UZ numa extremidade e 

translações impedidas nas direções UX, UZ e rotação na direção RY na extremidade oposta. Considerou-

se nesta análise o fator HX como variável de controlo a impor com igual valor em ambas as extremidades 

da viga e que assumiu valores entre 0 (rotação livre) e 1000kNm/rad. Foi realizada uma análise mais 

fina nos valores até HX=20kN.m/rad por se considerar que poderiam estar mais próximos de valores 

com interesse para o comportamento dos pavimentos em análise. 

 

Foi registada e analisada a influência do parâmetro HX nas frequências dos 1º e 2º modos de vibração, 

figura (4.22) e tabela 8, na deformação a meio vão, figura (4.23) e tabela 9, e na rotação nos apoios da 

viga, figura (4.24) e tabela 15, quando suporta uma carga de 2kN/m. 
 

 

Figura 4.21 Bloqueio rotacional sobre o eixo UX nos apoios vs frequência do 1º modo de vibração 

 

Conclui-se que para o 1º modo de vibração, a evolução da frequência é bastante linear, figura (4.22), 

enquanto que para o 2º modo de vibração o valor da frequência também é linear, mas estabiliza nos 

57,11Hz a partir de um valor de HX=400kNm/rad. Verifica-se então que o grau de encastramento a 

partir deste valor deixa de influenciar o 2º modo. Realtivamente à variação do deslocamento a ½ do vão 

e dar otação nas extremidades da viga, apresentam-se os resultados no gráfico da figura (4.23) e tabela 

9. É para os primeiros e valores mais baixos de HX que é maior a variação registada nos parâmetros de 

controlo, deslocamento e rotação, figura (4.24) e tabela 10, em particular para valores de HX inferiores 

a 200kN.m/rad. 
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Tabela 8 Valores de HX vs valores da Frequência do 1º modo de vibração 

  
 
 

 

Figura 4.22 Bloqueio rotacional sobre o eixo dos apoios vs Deslocamento 

 

Tabela 9 Valores de deslocamento a 1/2 do vão vs valores de HX 
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Figura 4.23 Bloqueio rotacional sobre o eixo dos apoios vs rotação no apoio 

 

Tabela 10 Valores de rotação no nó 1 vs valores de HX 

 
 

É para os primeiros e mais baixos valores de HX que é maior a variação registada nos parâmetros de 

controlo, deslocamento e rotação, figura (4.24) e tabela 15, em particular para valores de HX inferiores 

a 200kN.m/rad. 

 

No anexo B encontram-se as tabelas referentes aos valores de frequência para os 4 primeiros modos de 

vibração. 
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5 IDENTIFICAÇÃO DINÂMICA 
 
 

5.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo começa-se por fazer uma breve introdução à casa burguesa da cidade do Porto, pelo fato 

de analisar pavimentos reais que são parte integrante desta tipologia construtiva. Este texto apoiou-se 

nas seguintes referências: [9], [12], [13] e [14]. Em seguida são apresentados os edifícios a partir dos 

quais foram selecionados os pavimentos estudados. Posteriormente, foram analisados esses pavimentos, 

procurando identificar o grau de encastramento das vigas nas paredes que permite que respondam com 

as frequências de vibração do primeiro modo medidas in-situ (processo de identificação dinâmica). Este 

estudo permitiu perceber qual a ordem de grandeza expectável para o parâmetro HX, analisado no 

capítulo 4, em pavimentos de madeira com as tipologias estudadas. 

 

Note-se que o parâmetro HX, que tem uma grande influência no comportamento dinâmico dos 

pavimentos, como se concluiu no capítulo 4, é o de mais difícil reconhecimento nestes elementos 

estruturais. Fatores como a espessura do soalho, ou o posicionamento secções dos tarugos são mais 

fáceis de identificar e quantificar. Embora da medição de parâmetros como os enunciados possam 

também advir erros, a quantificação da percentagem de bloqueio rotacional nos apoios, que sabemos 

existir, é de muito maior incerteza, não sendo exequível efetuar tais medições em campo. 

 

É também importante referir que a medição de frequências é a forma mais rápida e eficiente de 

quantificar o comportamento de um pavimento, sendo complexo e custoso quantificar relações do tipo 

carga aplicada vs deslocamento medido em pavimentos. As frequências são por isso os parâmetros mais 

fáceis, rápidos e económicos e menos intrusivo de medir. 

 

Por outro lado, dada a situação de contingência vivida atualmente que impossibilitou o autor de deslocar-

se aos edifícios, foram utilizados dados de pavimentos reais de projetos anteriores do gabinete NCREP, 

Lda, alguns dos quais tinham já sido considerados noutras dissertações. Para recriar os modelos 

numéricos foram fornecidas plantas dos pavimentos e tabelas com informação relativa a valores médios 

para os espaçamentos, vãos e secções transversais das vigas, espessura dos soalhos, classe de resistência 

dos soalhos e vigas, existência de tetos e respetivo peso, e existência de tarugos, posicionamento e 

dimensões. 

 

5.2. CASA BURGUESA 
Os edifícios residenciais desta época em Portugal, figura (5.4) e (5.5), são tipicamente unifamiliares, 

nalguns casos com lojas de comércio no piso térreo. Particularizando para o caso do Porto, as vigas dos 

pavimentos apoiam tipicamente nas empenas (paredes laterais, perpendiculares às fachadas), ou seja, 

posicionam-se paralelamente à fachada. Estas vigas surgem habitualmente espaçadas entre 0,55m e 

0,75m. Em edifícios mais recentes, do início do séc. XX, surgem vigas retangulares. As madeiras 

normalmente encontradas nestes edifícios são o carvalho, o pinho e o castanho (não sendo, contudo, as 

únicas espécies de madeira possível de observar em construção). Esta construção típica da cidade do 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

46   

Porto aparece desde o sec. XVII até aos inícios do sec. XX e divide-se em 3 épocas: 

 

▪ Mercantilista figura (5.1) – associada a lotes de pequena dimensão e forma irregular, 

constituídos por edifícios de uma só frente. Estas casas tendem a desenvolver-se em altura, o 

piso do rés-do-chão destinava-se à atividade laboral e os restantes a habitação. 

 

▪ Iluminista figura (5.2) – lotes regulares, estreitos e profundos, com duas frentes de rua, 

desenvolvendo-se igualmente em altura e com ocupação polifuncional. 

 

▪ Liberal figura (5.3) – caracteriza-se por dois tipos de edificado. Um de ocupação polifuncional 

(sec. XIX) e a partir de meados do sec. XIX surge o segundo tipo de ocupação. Desta vez 

exclusivamente monofuncional, i.e., apenas habitação. As principais inovações comuns a estes 

dois tipos de casa passam pela construção de instalações sanitárias (adjacente ao alçado tardoz), 

aumento do pé-direito dos pisos e a organização dos logradouros com jardim e horta. 

 

 

Figura 5.1 Casa da época mercantilista [13] 
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Figura 5.2 Casa da época iluminista [13] 

 

 

Figura 5.3 Casa da época liberal [13] 

 

Todos os materiais usados neste sistema construtivo existiam em território nacional e foram escolhidos 

pela sua proximidade ao local de construção de forma a facilitar o seu uso e transporte. Este tipo de 

escolhas tornou toda a tipologia interessante ao nível financeiro e mais acessível à população. 

Constituído por alvenaria e cantaria de granito (pedra da região), madeiras locais para os pavimentos e 

coberturas, argamassas de cal para os revestimentos e materiais cerâmicos (telhas) para as coberturas. 

 

O primeiro tipo de secção de viga que surgiu tinha o formato dado pela natureza - secção circular e 

irregular. A forma encontrada para obter um pavimento nivelado foi através de tacos de madeira sob o 

soalho. O mesmo era também efetuado para a estrutura dos tetos, utilizando-se tacos ou varas 

posicionadas na transversal às vigas niveladas com tacos para garantir a horizontalidade da estrutura. 

 

De forma a contraventar a estrutura das vigas dos pavimentos, eram posicionados na direção transversal 

às vigas, tarugos. Os tarugos são peças colocadas entre vigas, habitualmente de secção igual ou inferior 

à das vigas e de eixo centrado com as mesmas. Juntamente com o soalho, os tarugos contribuem para 

homogeneizar o comportamento dos pavimentos e a distribuição das cargas verticais pelas vigas, em 

particular quando estas últimas apresentam uma forma irregular. O vão das vigas habitualmente não 

ultrapassa os 6m, apresentando diâmetros compreendidos entre 10 e 40cm e espaçamentos de 40 a 70cm. 

No caso das vigas retangulares, as secções costumam variar entre 8x16cm2 e 8x22cm2, enquanto a 

espessura dos soalhos varia habitualmente entre 2,5 e 3,5cm.  
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Figura 5.4  Casa da época liberal [13] 

 

Todos os materiais usados neste sistema construtivo existiam em território nacional e foram escolhidos 

pela sua proximidade ao local de construção de forma a facilitar o seu uso e transporte. Este tipo de 

escolhas tornou toda a tipologia interessante ao nível financeiro e mais acessível à população. 

Constituído por alvenaria e cantaria de granito (pedra da região), madeiras locais para os pavimentos e 

coberturas, argamassas de cal para os revestimentos e materiais cerâmicos (telhas) para as coberturas. 

 

O primeiro tipo de secção de viga que surgiu tinha o formato dado pela natureza - secção circular e 

irregular. A forma encontrada para obter um pavimento nivelado foi através de tacos de madeira sob o 

soalho. O mesmo era também efetuado para a estrutura dos tetos, utilizando-se tacos ou varas 

posicionadas na transversal às vigas niveladas com tacos para garantir a horizontalidade da estrutura. 

 

De forma a contraventar a estrutura das vigas dos pavimentos, eram posicionados na direção transversal 

às vigas, tarugos. Os tarugos são peças colocadas entre vigas, habitualmente de secção igual ou inferior 

à das vigas e de eixo centrado com as mesmas. Juntamente com o soalho, os tarugos contribuem para 

homogeneizar o comportamento dos pavimentos e a distribuição das cargas verticais pelas vigas, em 

particular quando estas últimas apresentam uma forma irregular. O vão das vigas habitualmente não 

ultrapassa os 6m, apresentando diâmetros compreendidos entre 10 e 40cm e espaçamentos de 40 a 70cm. 

No caso das vigas retangulares, as secções costumam variar entre 8x16cm2 e 8x22cm2, enquanto a 

espessura dos soalhos varia habitualmente entre 2,5 e 3,5cm.  
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Em seguida são apresentados os casos de estudo para a análise do parâmetro de encastramento à rotação 

das vigas nas paredes. Os casos de estudo são referidos como: Praça Coronel Pacheco, Instituto Araújo 

Porto, Rua do Rosário, Rua da Torrinha e Rua Santa Helena. Os dados relativos aos pavimentos a 

analisar serão apresentados na seguinte ordem: 

▪ L – comprimento do vão do pavimento 

▪ B – largura do pavimento 

▪ nº de vigas 

▪ s – espaçamento ao eixo entre vigas 

▪ Secção das vigas 

▪ Classe de resistência das vigas 

▪ Classe de resistência do soalho 

▪ Com, ou sem teto estucado 

 

5.3. CASOS DE ESTUDO 
Todos os dados e fotografias apresentados neste ponto 5.3 foram fornecidas pelo gabinete de 

consultoria e reabilitação, NCREP. 
 

 PRAÇA CORONEL PACHECO 

5.3.1.1. Edifício 

O primeiro edifício que foi objeto de estudo é residencial e localiza-se na Praça Coronel Pacheco, no 

Porto. O edifício tem um total de 600m2, constituído por uma planta retangular de 5 pisos mais duas 

construções anexas num logradouro nas traseiras. A figura 4.6 e a figura 4.7 dizem respeito à fachada e 

alçado deste edifício. 

 
 

  

     (a)         (b) 

Figura 5.5 Fachada principal do edifício da Praça Coronel Pacheco (a) e (b) 

                    
 

O corpo principal do edifício é composto por paredes exteriores em alvenaria de pedra (granito), paredes 

interiores em tabique e alvenaria de pedra (granito), pavimentos e coberturas em madeira, figura (4.8). 

No anexo referenciado, o seu corpo é constituído por paredes em alvenaria de blocos de betão e 

pavimentos em betão armado. 
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(Cave) (Piso 0) (Piso 1) (Piso 2) (Piso 3) 

 

Figura 5.6 Plantas arquitetónicas do edifício (sem escala) 

 

O piso da cave surge com uma parede interior longitudinal em alvenaria de granito que se desenvolve 

desde a fachada principal até próximo da fachada posterior. Esta parede estende-se parcialmente em 

altura até à cota do piso1. 
 
 

  

                  (a)         (b) 

Figura 5.7: (a) Compartimento junto à fachada principal [28] e (b) Varanda situada na fachada principal 
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Figura 5.8 Varanda fechada na fachada das traseiras 

 

5.3.1.2.Pavimentos 

Os pavimentos das varandas fechadas (zona posterior) dos pisos 1, 2 e 3 são em lajedo de pedra e são 

parte integrante da estrutura. O pavimento posterior do piso 3 encontra-se apoiado entre 3 cachorros em 

cantaria figura (5.10). 

 

Figura 5.9 Cachorro em cantaria 

 

Os pavimentos do corpo principal do edifício são compostos por vigas de madeira resinosa com secção 

retangular. As dimensões médias das secções e espaçamento entre eixos dos pavimentos apresentam 

valores na ordem dos 8x20cm2 e espaçadas de 0,65m. O edifício apresenta uma estrutura de madeira 

apoiada em paredes de alvenaria de granito, com vão de 5,20m do 1º ao 3º piso. 
 

5.3.1.3. Dados 

O pavimento do piso 3 figura (5.11) em estudo, designado por PVCP_1, tem as seguintes características: 

• L=5,20m 

• B=4,56m 

• Nº de vigas – 9 

• s= 0,5m 

• Secção das vigas (12x24)cm2 

• Viga: classe de resistência C18 

• Soalho: classe de resistência C18 

• Sem teto estucado 
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Figura 5.10 Planta do piso 3 com os pavimentos identificados [9] 

 

 INSTITUTO ARAÚJO PORTO 

5.3.2.1. Edifício 

O segundo edifício em análise foi ocupado anteriormente pelo Instituto Araújo Porto e é constituído por 

4 pisos cobertos (-1, 0, 1 e 2). O edifício estende-se longitudinalmente, acompanhando a fachada 

principal que se encontra voltada para a Rua Dr. Joaquim Vasconcelos figura (5.12) e (5.13). Ao longo 

dos anos em que funcionou foram realizadas diversas obras de ampliação e melhoramento da estrutura. 
 

 

Figura 5.11 Fachada principal do edifício Instituto Araújo Porto 

 

 

Figura 5.12 Fachada posterior do edifício 
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Existe ainda uma zona que foi posteriormente adicionada ao edifício, denominada de zona 2 ampliada, 
representada na planta da figura (5.14). 

 

Figura 5.13 Zona de estudo (circunferência vermelha) 
 

O edifício é composto por 4 pisos e foram estudados 2 pavimentos: um no piso 0 e outro no piso 1. 

Embora se encontrem em pisos diferentes, os pavimentos analisados localizam-se na mesma zona, mas 

a cotas diferentes. Situam-se ambos na zona assinalada com um círculo a vermelho na figura (5.14). 

  

5.3.2.2.pavimentos  

Grande parte dos pavimentos deste edifício são constituídos por vigas de madeira de castanho com 

secções de 18,0x18,0cm2 a 22,0x22,0cm2, figura (5.15); o espaçamento entre eixos varia entre 0,50m a 

0,60m. De uma forma geral, as vigas de madeira apoiam-se nas paredes de alvenaria exteriores e 

interiores, e possuem muitas delas tarugamento de secção inferior à das vigas principais. Nos valores 

apresentados foram assumidas secções transversais e espaçamentos médios para as vigas de madeira 

que constituem os pavimentos. Muitos dos pavimentos desde edifício possuem tetos estucados como 

apresentado na figura (5.16). 

 

Figura 5.14 Viga piso 1 

 

 

Figura 5.15 Teto estucado 
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5.3.2.3.Dados 

O pavimento do piso 0, figura (5.17), em estudo, designado por PVIA_1, tem as seguintes 

características: 

• L=17,33m 

• B=4,80m 

• Nº de vigas – 32 

• s= 0,550m 

• Secção das vigas Ø18cm 

• Viga: classe de resistência D30 

• Soalho: classe de resistência C18 

• Sem teto estucado 

 

O pavimento do piso 1, figura (5.18), em estudo, designado por PVIA_6, tem as seguintes 

características: 

• L=17,33m 

• B=4,80m 

• Nº de vigas – 32 

• s= 0,550m 

• Secção das vigas Ø18cm 

• Viga: classe de resistência D30 

• Soalho: classe de resistência C18 

• Com teto estucado 

 

 

Figura 5.16 Planta estrutural piso 0 
 
 

 

Figura 5.17 Planta estrutural piso 1 
 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  55 

 RUA DO ROSÁRIO 

5.3.3.1. Edifício 

O terceiro edifício é residencial e localiza-se na Rua do Rosário. É constituído por 4 pisos (piso 0, piso 

1, piso 2 e piso 3) figura (5.19) e apresenta uma estrutura composta por paredes resistentes de alvenaria 

de granito, algumas paredes interiores em tabique e pavimentos, cobertura e escadas em madeira. 
 

 

Figura 5.18 Fachada posterior do edifício da Rua do Rosário 

 

Nos pisos 1, 2 e 3 encontram-se os compartimentos principais do edifício, delimitados por paredes de 

tabique e de alvenaria de pedra. Como é comum nos edifícios desta época, existe uma caixa de escadas 

que liga os pisos, do 0 ao 3. Para além destas escadas, existe um elevador figura (5.20) adicionado 

posteriormente que efetua a ligação entre os 4 pisos edifícios. 
 

 

Figura 5.19 Elevador e escadas de madeira entre os pisos 1 e 2 

 

5.3.3.2. Pavimentos 

Os pavimentos do piso 1, 2 e 3 são compostos por uma estrutura resistente de castanho com elementos 

de secção transversal variável. Nos compartimentos frontais e de tardoz as vigas encontram-se apoiadas 

entre as empenas, com vão de aproximadamente 2,60m e 4,60m, com um espaçamento médio de 0,65m. 

Quanto ao vigamento do pavimento do piso estudado (piso 3), a estrutura é idêntica à dos pisos 

inferiores, observando-se diferença apenas na secção das vigas. As vigas apresentam valores de secção 

ligeiramente inferiores e o espaçamento das mesmas é aproximadamente igual ao dos restantes pisos 

(0,65m). Relativamente ao soalho, tem uma espessura de 3,0cm e existem tetos estucados, figura (5.21), 

com elementos decorativos em todos os pisos do edifício. 
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Figura 5.20 Teto estucado 

 

5.3.3.3. Dados 

O pavimento do piso 3, figura (5.22), em estudo, designado por PVRR_5, tem as seguintes 

características: 

• L=4,50m 

• B=8,24m 

• Nº de vigas – 12 

• s= 0,675m 

• Secção das vigas Ø18cm 

• Viga: classe de resistência D30 

• Soalho: classe de resistência C18 

• Sem teto estucado 

 

 

Figura 5.21 Planta do piso 3 com a identificação esquemática dos pavimentos [9] 

 

 RUA DA TORRINHA 

5.3.4.1. Edifício 

A frente do edifício é composta por uma fachada de 4m figura (5.23) sobre 15m de profundidade ao 

longo 4 pisos de paredes resistentes exteriores de granito e por paredes interiores em tabique. Elementos 

como pavimento, escadas e cobertura do edifício são em estruturas de madeira. Possui uma área coberta 

de 270m2 e um logradouro de 140m2, tendo este último sido sujeito a intervenções ao longo dos anos. 
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Figura 5.22 Fachada principal do edifício da Rua da Torrinha 

 

5.3.4.2. Pavimento 

O pavimento deste edifício estudado, pertence ao piso 1, figura (5.24). Este pavimento é constituído por 

uma estrutura resistente de madeira com vigas de secção transversal circular com um diâmetro médio 

de 15,0cm. As vigas do piso estão apoiadas nas empenas de alvenaria de pedra, com vãos de cerca de 

4,0 a 4,35 metros e um espaçamento médio de 0,60m. 
 

 

Figura 5.23 Pavimento piso 1 

 

O soalho que se encontra nos pavimentos contém uma espessura de aproximadamente 3,0cm. No 

entanto, e é o caso do pavimento em estudo, existe um teto estucado sobre fasquio na face inferior do 

piso que acrescenta peso à totalidade do pavimento.  
 

DADOS 

Neste caso, e porque existia um levantamento mais rigoroso das secções transversais das vigas, foi 

extraída uma média desses valores relativos às secções das vigas e aos espaçamentos. 

 

O pavimento do piso 1 em estudo, designado por PVRT_1 (CompA-1), figura (5.25), tem as seguintes 

características: 

• L=4,26m 

• B=4,40m 

• Nº de vigas – 7 

• s= 0,632m 

• Secção das vigas Ø16,5cm 

• Viga: classe de resistência D30 

• Soalho: classe de resistência C18 
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• Com teto estucado 

 

Figura 5.24 Planta estrutural do pavimento em estudo [9] 
 

 RUA SANTA HELENA 

5.3.6.1.Edifício 

O terceiro edifício é residencial e localiza-se na Rua Santa Helena. É constituído por 3 pisos (piso 0, 

piso 1, piso 2, piso 3 e aproveitamento de cobertura), figura (5.26), e apresenta uma estrutura composta 

por paredes resistentes de alvenaria de pedra e pavimentos constituídos por vigas de secção retangular, 

com uma área de cerca de 740m2. 
 
 

 

Figura 5.25 Fachada principal do edifício da Rua de Santa Helena 

 

5.3.6.2. Pavimentos 

O pavimento deste edifício estudado, pertence ao piso 0. 

O soalho que se encontra nos pavimentos contém uma espessura de aproximadamente 3,0cm. 
 

5.3.6.3. Dados 

• L=4,30m 

• B=4,52m 

• Nº de vigas – 7 

• s= 0,632m 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

  59 

• Secção das vigas (8x22)cm2 

• Viga: classe de resistência D30 

• Soalho: classe de resistência C18 

• Sem teto estucado 

 

5.4. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM OS OBTIDOS PELOS MODELOS 
Os pavimentos anteriormente descritos foram simulados numericamente utilizando o software Robot 

Strucutural Analisys 2020, tendo por base o modelo do tipo MO descrito no capítulo 4. Esta análise 

surge com o objetivo de determinar o valor de HX (mola de rigidez à rotação nas extremidades das 

vigas) que irá permitir ao modelo responder com uma frequência idêntica à frequência real, medida no 

pavimento. O parâmetro HX simula diferentes graus de encastramento das vigas nas paredes. Note-se 

que este parâmetro, que tem uma grande influência no comportamento dinâmico dos pavimentos, como 

se concluiu no capítulo 4, é o de mais difícil reconhecimento em qualquer pavimento. Fatores como 

espessura do soalho, ou o posicionamento e respetiva secção de um tarugo são, apesar de maior ou 

menor dificuldade em fazê-lo, passíveis de ser identificados e quantificados.  

 

Tal como referido anteriormente, a medição de frequências é a forma mais rápida e eficiente de 

quantificar o comportamento de um pavimento, sendo complexo e custoso quantificar relações do tipo 

carga aplicada vs deslocamento medido em pavimentos. As frequências são por isso os parâmetros mais 

fáceis, rápidos, económicos e menos intrusivos de medir. 

 

De forma a determinar o valor de HX necessário para que o modelo responda com o valor da 1ª 

frequência medida em campo, foram estabelecidos e fixados todos os outros parâmetros, adotando os 

valores correspondentes fornecidos pelo NCREP. Após esse ajuste, foi analisado o impacto desse 

parâmetro nos momentos fletores e na deformação da estrutura. Em particular, estes valores foram 

comparados com os que usualmente são considerados em gabinete na fase de avaliação de segurança e 

dimensionamento: vigas simplesmente apoiadas nas extremidades e onde o soalho aparece apenas como 

carga de revestimento, não contribuindo para a rigidez do pavimento. Com estas análises foi possível 

perceber o quão conservativos podem ser os valores obtidos através de modelos mais simples em 

gabinete. 

 

Foram determinadas as frequências de vibração numéricas considerando os modelos dos pavimentos 

com diferentes condições de fronteira: com apoios apenas nas extremidades das vigas, apoiado nos 

quatro lados, com e sem rigidez à rotação nas extremidades das vigas. Salienta-se ainda que foram 

construídos dois modelos para o pavimento da Rua da Torrinha. Sendo o único pavimento que tem 

tarugos, e de forma a facilitar as comparações com os restantes pavimentos, foi considerado também um 

modelo fictício sem tarugos. Ainda sobre este caso, salienta-se que este foi o modelo para o qual havia 

dados mais “exatos”, pois a tese consultada fornecia dados diferenciados viga a viga, ao invés dos 

restantes pavimentos onde os dados fornecidos correspondiam a valores médios estimados por 

amostragem durante as ações de inspeção aos edifícios promovidas pelo NCREP. 

 

As tabelas 11, 12 e 13 apresentam as características mecânicas: classe de resistência e módulo de 

elasticidade médio, Em, tensões de flexão resistentes de cálculo, sm,rd, e densidades, r, respetivas, e 

geométricas dos pavimentos em estudo. A coluna relativa aos revestimentos (Rev.) refere-se ao peso 

dos tetos subjacentes aos pavimentos: teto em pladur, 0,20kN/m2; teto em estuque, 0,40kN/m2. Entende-

se por requiv. o valor da densidade equivalente/ fictícia do soalho obtida através da soma do contributo do 

peso do soalho e do peso do teto, quando existe. 

 

Em súmula, trata-se de pavimentos compostos por vigas espaçadas entre 0,500m e 0,675m; dois destes 

pavimentos contêm vigas de seção retangular e os restantes vigas de seção circular. Os vãos das vigas 

estão compreendidos entre 4,26m a 4,80m e as larguras dos pavimentos entre 4,40m e 17,33m.  
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Tabela 11 Características geométricas dos pavimentos 

 
 

Tabela 12 Características mecânicas dos pavimentos 

 
 

Tabela 13 Peso das vigas, soalhos e “soalhos + tetos” 

 
 

Em seguida apresenta-se um pequeno glossário dos parâmetros considerados: 

• PP – Peso próprio 

• Q – Sobrecarga 

• Psd – Ação combinada em Estado Limite Último (ELU) (1,35xPP + 1,5xQ) 

• Dpp – Flecha correspondente ao PP 

• Wins – Flecha instantânea correspondente à combinação característica (PP + Q) – EC5 

• Wfin – Flecha final – EC5 

• Mpp – Momento fletor máximo nas vigas correspondente a PP 

• Msd – Momento fletor máximo nas vigas correspondente a Psd 

• Mrd – Momento resistente das vigas – EC5 

 

Os valores designados como de referência (Ref) correspondem à consideração de vigas simplesmente 

apoiadas, sem a influência da rigidez dos soalhos, tal como se considera usualmente nas análises em 

gabinete de projeto (análise conservativa). Em contrapartida, os valores numéricos referem-se aos 

valores extraídos dos modelos em Robot. Apresentam-se ainda os resultados com e sem a consideração 

de HX (a expressão c/HX indica valores que incluem o efeito de HX), sendo HX o valor que permite o 

ajuste das frequências numéricas de forma a obterem-se as frequências experimentais, ou seja, as 

frequências medidas in-situ. Este ajuste foi feito apenas para o modelo mais próximo do real, ou seja, 

com apoios nos 4 lados. 

 

Na tabela 14 apresentam-se os valores numéricos das frequências obtidas supondo o pavimento apoiado 

em 2 ou 4 lados, no segundo caso, com e sem a influência do parâmetro HX, que também é apresentado 
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na mesma tabela, juntamente com as frequências medidas in-situ, f in-situ. Note-se que os valores de 

HX necessários para ajustar as frequências numéricas às frequências experimentais é baixo, tendo sido 

para os pavimentos estudados inferior a 10kNm/rad. O valor de HX = 11,60 corresponde ao caso fictício 

do pavimento da Rua da Torrinha sem tarugo. 

 

Neste ponto conclui-se que o modelo com 4 lados apoiados resulta num ligeiro aumento de frequência 

quando comparado ao modelo apoiado em 2 lados; em dois dos casos sem tarugo (Praça Coronel 

Pacheco e Rua da Torrinha) o incremento de frequência é superior a 10%. De notar que para o caso do 

pavimento da Rua da Torrinha com tarugo se verifica um aumento da frequência em termos percentuais 

de cerca do dobro do valor de sem tarugo, 32% contra 14%. 
 

Tabela 14 Frequências de vibração dos modelos 2L, 4L e 4L com Hx e medidas in situ, e valores Hx 

  
 

Na tabela 15 apresentam-se os resultados dos deslocamentos e momentos máximos correspondentes à 

ação do peso próprio, com e sem o efeito de HX, e a razão entre estes valores em termos percentuais. 

Verifica-se que a introdução do parâmetro HX tem um impacto maior nos deslocamentos do que nos 

momentos fletores nas vigas. De notar que para um valor de HX de apenas 7,0kNm/rad (Rua do Rosário) 

obtêm-se valores de cerca de metade do valor da deformada do modelo sem HX.  
 

Tabela 15 Deslocamentos e momentos fletores, com e sem Hx 

  
 

A tabela 16 apresenta os dados referentes ao peso próprio e aos valores da sobrecarga considerada. Nas 

colunas finais surge o valor do deslocamento máximo obtido para os modelos onde é considerada a 

influência do parâmetro HX e o respetivo valor correspondente à viga simplesmente apoiada: (5 x PP x 

L4 / (384 x E x I)), designado por “referência” (ref.). Salienta-se que os resultados numéricos das 

deformações correspondem a cerca de 60 a 70% dos valores de referência. 
 

A tabela 17 apresenta os valores das flechas instantâneas e a longo prazo, Wins e Wfin, determinadas 

de acordo com o prescrito no EC 5, e comparam-se com os valores limites (flecha máxima admissível) 

estipulados no mesmo código. Note-se que, para os casos analisados, enquanto a maioria dos 

pavimentos, na análise mais simples realizada em gabinete, não cumpre as condições de segurança 

determinadas pelo EC5, na análise através dos modelos de Robot, calibrados para as frequências medidas 

in-situ, sim. O decréscimo dos valores obtidos através dos modelos numéricos em relação aos valores 

de referência encontra-se entre os 30 a 40%, mostrando que as análises usualmente efetuadas em 

gabinete podem ser demasiado conservativas. 
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Tabela 16 Cargas aplicadas e flecha para a carga PP 

 
 

Tabela 17 Flecha instantânea (PP + Q) e flecha final 

 
 

A tabela 18 apresenta os dados referentes aos valores do peso próprio, da sobrecarga e da ação 

combinada em ELU. Apresenta ainda os momentos fletores máximos nas vigas resultantes da ação do 

peso próprio e da ação combinada em ELU, assim como o respetivo valor designado como de referência 

que, para o peso próprio é dado por: (PP x L2 / 8). São ainda apresentados os valores dos momentos 

fletores resistentes das vigas que, de acordo com o EC 5, são determinados pela equação (13). 

 

Mrd = fm,d x Wf = (kmod (fc,k / M) x Wf = (0,9 x (18 / 1,3) x Wf (13) 

 

Sendo kmod = 0,9 o factor de modificação da resistência que tem em conta o efeito da duração das ações 

e do teor em água da madeira, m = 1,3 o coeficiente parcial de segurança e Wf o módulo de flexão da 

viga.  

 

Também neste caso os momentos numéricos correspondem a cerca de 60 a 70% dos valores de 

referência. No entanto, e porque os pavimentos analisados apresentam momentos atuantes bastante 

superiores aos momentos resistentes (entre 2 a 3 vezes), nestes casos este decréscimo não iria alterar a 

tomada de decisão em gabinete. 
 

Tabela 18 Momentos fletores máximos e momentos resistentes 

  
 

Concluindo, foi possível fazer o ajuste das frequências numéricas e experimentais através da 

consideração de algum encastramento nas extremidades das vigas. Para os casos estudados e os modelos 

utilizados, o valor de HX necessário, embora reduzido, impôs, para alguns dos pavimentos reduções dos 

deslocamentos dos pavimentos entre 40 e 50%. Sendo este um dos parâmetros que mais condiciona a 
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verificação dos pavimentos, este nível de redução pode ser a diferença entre ter de intervir, ou não num 

pavimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

6.1.  CONCLUSÕES 
A presente dissertação enquadra-se no domínio da reabilitação do património edificado. Neste âmbito 

analisou-se o comportamento estático e dinâmico de pavimentos e a sua sensibilidade a parâmetros 

geométricos e mecânicos selecionados. Em particular procurou-se ajustar um dos parâmetros que se 

mostrou condicionante para o comportamento dos pavimentos, mas que é de difícil quantificação: o grau 

de encastramento à rotação imposto nas extremidades das vigas pelas condições de apoio nas paredes 

quantificado pelo parâmetro de rigidez HX. Para realizar este estudo, foram construídos e analisados 

previamente dois modelos numéricos de pavimentos com soalho: um com vigas retangulares e outro 

com vigas circulares, ambos com diferentes distribuições de tarugos, espessuras do soalho e condições 

de fronteira (apoiados em 2 ou 4 lados). Estas análises permitiram determinar qual os parâmetros que 

mais influenciavam o valor das frequências fundamentais de vibração dos pavimentos. 

 

Concluiu-se que no modelo de pavimento com vigas circulares a variação de espessura (de 2 a 3,5cm) 

tem uma maior influência nas frequências de vibração dos pavimentos quando comparado com o modelo 

com vigas retangulares, cerca de 10% e 2% respetivamente (cinco vezes maior). Com a colocação de 

tarugos, as frequências baixaram cerca de 7% no modelo de vigas circulares e 5% no modelo de vigas 

retangulares.  

 

Com base nestas análises, foi posteriormente comparado o comportamento estático dos modelos 

adotados, nomeadamente com a consideração de offset no posicionamento do soalho em relação às vigas 

e com apoios em todo o contorno, com os modelos sem offset e apoios apenas nas extremidades das 

vigas e que representam os modelos usualmente utilizados em fase de projeto. Esta comparação permitiu 

perceber que os modelos simplificados utilizados em gabinete podem estimar momentos fletores e 

deslocamentos máximos nas vigas, cerca de 130% superiores aos valores de uma situação que se estima 

real. Estes resultados abriram portas para uma futura investigação que detalhe este estudo e quantifique 

fatores de sobredimensionamento a ocorrer quando se utilizam os referidos modelos simplificados. 

 

Relativamente às condições de apoio, apresentam-se as seguintes conclusões principais: 

 

• Modelos apoiados em 2 lados: constata-se que a frequência de vibração fundamental dos 

pavimentos tende a diminuir com o aumento do número de linhas de tarugamento. Embora os 

valores de maior frequência se verifiquem nos modelos sem tarugo, o valor de variação de 

frequência máxima (devido à influência da espessura) é observado nos modelos com o maior 

número de linhas de tarugo. 

 

• Modelos apoiados em 4 lados: a transição dos modelos apoiados em 2 lados para os modelos 

apoiados em 4 lados implicou um ligeiro aumento (não superior a 5% em nenhum dos modelos) 

dos valores de frequência. Para os modelos apoiados em 4 lados, concluiu-se que as variações 
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de espessura do soalho apresentam menor influência nos valores das frequências fundamentais 

de vibração dos pavimentos quando comparados com os modelos apoiados em 2 lados. 

 

Analisou-se também a sensibilidade do comportamento estático e dinâmico dos pavimentos ao 

parâmetro HX que representa a rigidez adicional à flexão nas extremidades das vigas, eventualmente 

induzida pelas condições de apoio nas paredes. Foram utilizados casos reais para os quais foram 

estimados, por identificação dinâmica, os valores de HX, tendo-se verificado um incremento médio de 

cerca de 19% nos valores de frequência do 1º modo para um HX médio de cerca de 4kNm/rad. 

 

Para os casos estudados e os modelos utilizados, o valor de HX necessário, embora reduzido, impôs em 

alguns dos pavimentos reduções dos deslocamentos entre 40 e 50%. Sendo este um dos parâmetros que 

mais condiciona a verificação destes elementos estruturais, este nível de redução pode ser a diferença 

entre ter de intervir, ou não num pavimento. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Embora este estudo tenha possibilitado extrair conclusões importantes acerca do comportamento 

estático e dinâmico dos pavimentos, serão necessários mais casos de estudo e análises para se poder 

eventualmente extrapolar estas conclusões para outras tipologias de pavimentos de madeira. Em 

particular, sugere-se introduzir na identificação dinâmica não só o parâmetro HX, mas também outros 

parâmetros que possam eventualmente ser desconhecidos no estudo de pavimentos. Ou seja, não fazer 

o ajuste de frequências através apenas do fator HX, mas também de outros parâmetros. Fica como 

sugestão de possíveis trabalhos futuros, o melhor entendimento deste e outros fatores, tanto para a 

tipologia em estudo, como para outras tipologias de pavimento.  
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ANEXOS 
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CATÁLOGO DOS MODOS DE VIBRAÇÃO 
 
Apresentam-se a forma dos 6 primeiros modos de vibração para os modelos com 2 e 4 lados apoiados 

(2L e 4L) e que é comum a todas as variantes consideradas em cada modelo. 

 

Modelos 2L 
 

1º Modo 

 

 
 

2º Modo 

 

 
 

3º Modo 



Comportamento estático e dinâmico de pavimentos antigos de madeira 
 

70   

 

 
 
4º Modo 
 

 
 

5º Modo 
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6º Modo 
 

 
 

Modelos 4L 
 

1º Modo 
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2º Modo 

 

 
 

3º Modo 
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4º Modo 
 

 
 

5º Modo 
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6º Modo 
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ANEXO B 
 
INFLUÊNCIA DO PARÂMETRO HX NA RESPOSTA 
 
Apresentam-se os valores das rotações nas extremidades e os deslocamentos a meio vão das vigas 

simplesmente apoiadas apresentadas no fim do capítulo 4, assim como as frequências de vibração dos 

pavimentos em função dos diferentes valores considerados para o parâmetro HX. 
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