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RESUMO
A história da construção em Lisboa pode ser dividida em cinco épocas distintas a Pré-pombalina, a
Pombalina, a Gaioleira, a Mista de betão armado e madeira/alvenaria e por fim o Betão armado. A
última época, tem início no final da década de 1950, quando surgem as primeiras edificações em betão
armado e com ela os primeiros regulamentos.
A regulamentação da construção tem sofrido constantes revisões, tornando-se cada vez mais exigente,
sobretudo relativamente ao dimensionamento e verificação de segurança face aos sismos, o que leva
a questionar as metodologias utilizadas no passado. É precisamente com essa preocupação que se
desenvolve o presente trabalho, para tal foi estudado um edifício de betão armado do final da década
de 1960, localizado em Lisboa. Foi realizado um levantamento das características, arquitetónicas e
estruturais, do edifício a fim de avaliar a sua capacidade de resistência à ação sísmica definida com
base nos pressupostos utilizados atualmente.
O edifício e sua envolvente foram modelados com recurso ao software SAP2000, sobre o qual foi feita
a avaliação sísmica com recurso a uma análise estática não linear segundo o método N2. Com base
nos requisitos de desempenho preconizados na Parte 3 do Eurocódigo 8, foram identificadas e
quantificadas as principais deficiências da estrutura resistente, e foram ainda avaliados os impactos da
inclusão das escadas neste tipo de análise.
Por fim e com base nos resultados obtidos, são apresentadas algumas das soluções de reforço
utilizadas atualmente na construção e proposta a solução, que de forma mais eficiente, mitigará as
principais deficiências estruturais apresentadas e melhorará o desempenho sísmico do edifício.

Palavras-chave: Edifícios de betão armado, análise sísmica, reforço sísmico, análise estática não
linear, Eurocódigo 8 Parte 3.

v

vi

ABSTRACT
The construction history in Lisbon can be divided into the following five periods, Pré-pombalino,
Pombalino, Gaioleiro, a mix between reinforced concrete and wood/masonry and the reinforced
concrete period. The latter, started during the mid 1950’s when the first buildings with only a reinforced
concrete structure started to appear, and on the same period so did the first codes.
The codes have suffered several revisions, making them more demanding, especially regarding the
seismic design criteria. Within this context the present work is developed, where a reinforced concrete
building from the 1960’s in Lisbon was seismic assessed and the main vulnerabilities identified. A survey
of the building’s characteristics, both architectural and structural, was done with the purpose of
evaluating its seismic capacity and seismic performance according to the current seismic codes.
The building and its surroundings were modelled in the software SAP2000 and submitted to a seismic
evaluation, based on a nonlinear static analysis and considering the N2 method. According to the Part
3 of Eurocode 8, the most vulnerable structural elements were identified, as well as the impact on
considering the stairs on this type of models, which is not a common practice in design offices.
According to the results obtained, several retrofitting solutions were suggested and discussed and the
most suitable one is proposed to overcome the deficiencies identified in the seismic assessment.
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1. Enquadramento
1.1. Evolução da Construção em Lisboa
Grande parte do parque edificado de Portugal foi construído antes da existência de regulamentos
sísmicos. A cidade de Lisboa, em virtude da sua dimensão e vasta diversidade de edifícios pode ser
considerada como exemplo para o país. Olhando para Lisboa e para o seu parque edificado, é notória
a evolução da construção de edifícios. Segundo o artigo publicado no jornal o Expresso em 2009, o
qual teve o suporte do Instituto Superior Técnico, esta evolução é marcada por cinco épocas distintas
tal como é evidenciado na Figura 1.1 e descrito de seguida.

Figura 1.1 - Distribuição cronológica do parque edificado de Lisboa [1]

O primeiro período, com um espaço temporal significativamente superior aos restantes, é representado
por todos os edifícios construídos até ao terramoto de 1755. Este tipo de edifícios encontram-se na sua
maioria nas zonas junto ao Castelo de S. Jorge, tal como Alfama ou Mouraria, bem como no Bairro
Alto. Em termos estruturais, caracterizam-se por os seus elementos verticais serem em alvenaria
variada, nos casos mais recentes em alvenaria de pedra, com elementos de madeira horizontais,
verticais e diagonais, identificados como travessas, prumos e escoras, respetivamente. As lajes eram
compostas por elementos de madeira simplesmente apoiados nas paredes e os telhados destes
edifícios ficam marcado por apenas terem duas águas, na maioria dos casos e, à semelhança das lajes,
também serem suportados por uma estrutura de madeira.
O sismo de 1 de Novembro de 1755 levou a uma alteração do sistema construtivo utilizado até à data.
O grande sismo sentido, para além do seu próprio impacto nos edifícios, provocou ainda um vasto
número de incêndios, devido à iluminação a óleo utilizada à data, bem como um maremoto. Estes
episódios levaram à destruição de grande parte do parque edificado de Lisboa. A quando da sua
reconstrução, foram impostas diversas alterações às metodologias construtivas utilizadas. Os edifícios
desta época, os Pombalinos, pela sua normalização de processos, de forma a obter uma construção
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rápida e eficaz, permitiram uma reconstrução eficiente da cidade. Para além das diversas imposições
arquitetónicas como número máximo de pisos acima do solo e métricas limitadas de fachada, ao
contrário do que vinha ser feito, é na estrutura utilizada que são notórias as principais diferenças. Nos
pisos inferiores as paredes passam a ser feitas de alvenaria ordinária e fundadas diretamente ao solo,
ao invés dos pisos superiores onde era utilizada uma estrutura de madeira, nomeada de cruz de Santo
André, preenchida com alvenaria que permitia um melhor comportamento da estrutura. Nos pisos, a
estrutura de suporte do pavimento caracteriza-se por ter sempre as vigas na direção perpendicular às
fachadas.
Estes métodos construtivos foram utilizados até meados de 1880, altura em que a cidade de Lisboa
teve a sua expansão mais notória e de onde surgiram bairros como as Avenidas Novas ou Campo de
Ourique. Os métodos construtivos utilizados anteriormente foram sendo abandonados, o que permitiu
que os edifícios fossem crescendo não só em planta, mas também em altura. Os pisos térreos com
pesadas paredes de alvenaria foram desaparecendo, tal como as paredes de frontal, passando a ser
utilizado uma alvenaria de pedra de pior qualidade, alvenaria de tijolo maciço ou furado ou por paredes
de tabique cuja espessura podia ir variando em altura. Nos pisos, a ligação entre as vigas e paredes
torna-se menos criteriosa, sendo agora estes elementos simplesmente apoiados na alvenaria, não
garantindo eficazmente a transmissão de cargas ao suporte. Uma das grandes novidades desta fase é
o aparecimento de elementos metálicos na estrutura resistente.
Na década de 40 surge uma modernização na construção em Portugal onde começa a ser utilizado o
betão armado em zonas pontuais como varandas, cozinhas e instalações sanitárias. Um dos bairros
em Lisboa onde é mais notório este tipo de construção é o bairro de Alvalade. As soluções utilizadas
nesta época permitiram a construção de edifícios mais altos, a abertura de vãos de maiores dimensões
bem como o aparecimento de varandas com dimensões consideráveis. A utilização de pavimentos
diferentes, de madeira e betão, tornava as estruturas bastantes irregulares e suscetíveis à ação
sísmica.
O uso do betão armado apenas é intensificado na década de 60, apesar de a partir de 1955 começarem
a surgir os primeiros edifícios de betão armado. Assim, nesta altura surge o betão armado com
capacidade suficiente de resistência e conhecimento suficiente sobre o mesmo que permitisse o
abandono de outros materiais como a madeira e a alvenaria nas estruturas dos edifícios. Um dos
principais problemas no início da utilização do betão armado é o pouco conhecimento que se tem desta
solução, incluindo a sua capacidade resistente e durabilidade. Uma das principais deficiências das
primeiras soluções prende-se com a pouca pormenorização das suas armaduras, tanto em termos de
quantidade como de disposição. O método de dimensionamento também não era o mais adequado,
pois o dimensionamento ao sismo ainda não era utilizado no início, como tal, os edifícios eram
maioritariamente dimensionados para suportarem as ações verticais.
É perto da década de 60 (1958) que surgem as primeiras regulamentações onde é notório algum
cuidado com a ação sísmica, como o Regulamento De Segurança Das Construções Contra Sismos [2].
Mais tarde, em 1967, surge o primeiro regulamento onde é realmente tratada a ação sísmica, o
Regulamento de Estruturas de Betão Armado [3]. Desde então que a regulamentação na construção
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tem vindo a ser revista com o intuito de se conseguir estruturas mais resistentes e duráveis, através de
soluções cada vez menos pesadas, tanto em termos estruturais como arquitetónicos.
O início da utilização do betão armado na construção, marcou uma nova era de soluções com uma
margem de progressão notável. No entanto é no seu início que as estruturas são mais débeis aos
sismos, isto pois o conhecimento da ação e do comportamento das estruturas à mesma era mais
limitado. Nesse sentido, nesta dissertação, optou-se pela avaliação de um edifício desta época, onde
será feita a avaliação do comportamento sísmico como um todo bem como elemento a elemento, para
desta forma ser possível aferir qual o risco existente e qual a melhor forma de o mitigar.

1.2. Objetivos e Metodologia
A presente dissertação tem como principal objetivo a avaliação do comportamento e vulnerabilidade
sísmica de um edifício antigo de betão, armado característico do parque edificado da cidade de Lisboa.
Partindo da definição detalhada das propriedades e características do edifício em estudo, será realizado
um modelo computacional, com o intuito de reproduzir o comportamento global do edifício, tendo em
conta o efeito dos edifícios adjacentes.
Far-se-á a avaliação sísmica do edifício existente, recorrendo a análises estáticas não lineares e, com
base nos resultados obtidos, serão propostas soluções/medidas de reforço com o propósito de
aumentar a capacidade de resposta sísmica do edifício em estudo.

1.3. Organização do Trabalho
A estrutura deste trabalho encontra-se dividida em cinco capítulos e anexos.
No presente capítulo (Introdução), é apresentado o tema a desenvolver ao longo da dissertação,
através do enquadramento das vulnerabilidades sísmicas das estruturas antigas de betão armado,
descrevendo genericamente o edifício que será utilizado como exemplo. São ainda descritos as
potenciais deficiências para este tipo de estruturas, bem como a metodologia de avaliação a
implementar. Por fim é descrita a organização utilizada no presente documento.
No capítulo 2 (Modelação Numérica) são descritos todos os pressupostos que levam ao modelo
tridimensional da estrutura existente, desenvolvido com recurso ao software SAP2000 [4]. É feita toda
a descrição dos parâmetros utilizados na modelação de materiais, elementos, ações e do
comportamento não linear.
No capítulo 3 (Avaliação Sísmica) é desenvolvida a avaliação do comportamento sísmico do edifício.
Esta avaliação é realizada por meio de uma análise estática não linear, com os resultados a serem
avaliados de acordo com os pressupostos preconizados no EC8-3 [5]. Nesta avaliação serão tidos em
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conta todos os elementos verticais do edifício, bem como a influência das escadas, no comportamento
sísmico.
No capítulo 4 (Reforço Sísmico) serão apresentadas as metodologias de reforço possíveis, bem como
a descrição e respetivo método de calculo das soluções mais apropriadas ao caso de estudo. Por fim,
com base nos resultados obtidos no capítulo anterior e nas soluções possíveis, são propostas duas
soluções de reforço do edifício.
No capítulo 5 (Conclusões e Desenvolvimentos Futuros) apresentam-se as principais conclusões da
presente dissertação, bem como algumas propostas para desenvolvimentos futuros.

1.4. Caso de Estudo
1.4.1. Caracterização Geral
O edifício a estudar localiza-se na freguesia de Alvalade na Avenida da Igreja (Figura 1.2). Este edifício
está integrado num complexo que tem início no número 41, sendo que os edifícios do outro lado da
rua, nos números 44 a 46 apresentam características semelhantes ao aqui estudado. Com recurso à
aplicação fornecida pela Câmara Municipal de Lisboa em conjunto com as plantas de Arquitetura
disponibilizadas no Arquivo Municipal foi possível obter as seguintes informações relativamente ao
edifício em estudo:

Tabela 1.1 - Características geométricas e fisiológicas do edifício em estudo

Ano de construção

1967

Área de Implantação

331.2 m2

Área de Construção

2483 m2

Nº de Piso acima do solo

5

Nº de pisos enterrados

1

Nº de frações

9

Nº de Lojas

2

Neste imóvel as onze frações dividem-se em quatro T4, quatro T3, um T1 destinado à porteira e duas
lojas no piso térreo. Na cobertura encontra-se a casa das máquinas dos dois elevadores bem como
uma zona de arrumos do condomínio e ainda uma arrecadação para cada fração. O piso térreo é
composto por duas lojas e ainda a galeria de acesso à zona habitacional. Por fim, a cave serve apenas
de apoio às duas lojas existentes.
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Figura 1.2 - Edifício utilizado para caso de estudo

Com uma altura de 3,06m entre pisos, o edifício desenvolve-se até aproximadamente 20,50m acima
da cota da rua e com um comprimento total de aproximadamente 27m.
Em termos de construção, segundo os registos no Arquivo Municipal [6], a obra deste edifício teve início
em 1967, tendo demorado aproximadamente 3 anos até à sua conclusão.
Todos os registos de projetos associados à obra, incluindo alterações que foram sendo introduzidas,
encontram-se no Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, ao qual se recorreu para obter
toda a informação necessária para um estudo cuidado do presente edifício.

1.4.2. Conceção Estrutural
Em termos de dimensionamento dos diversos elementos estruturais do edifício em estudo, todos os
cálculos foram realizados de acordo com o regulamento em vigor à altura, o REBA [3], com recurso a
tabelas fornecidas pelo LNEC [7]

1.4.3. Fundações
Recorrendo à memória descritiva do projeto que se encontra no Arquivo Municipal foi possível deduzir
que as sapatas isoladas foram calculadas como blocos de betão simples segundo a teoria de Mörsch
Simplificada, método cujas bases de bielas de compressão ainda hoje faz parte das bases para o
dimensionamento destes elementos.
Pela planta apresentada na Figura 1.3, é visível que as fundações dos pilares internos são compostas
por sapatas isoladas, já para os pilares de contorno, embutidos no muro de contenção, a fundação
destes encontra-se ligada à viga de fundação do muro.
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Figura 1.3 - Planta de fundações do edifício (Retirado de [6])

1.4.4. Pilares e Vigas
Todos estes elementos utilizados na estrutura resistente do edifício foram dimensionados à rotura para
as hipóteses I e II do REBA [3] com recurso às tabelas do LNEC [7]. As diferentes hipóteses
consideradas no cálculo diferem essencialmente nas combinações de ações consideradas, sendo que
a primeira considera as cargas permanentes e sobrecargas, enquanto que a segunda considera as
cargas permanentes em conjunto com as ações acidentais, como o sismo, sendo os elementos
dimensionados para a pior situação.
Na
Figura 1.4 é apresentada a planta do piso tipo do edifício, onde é possível identificar a posição dos
elementos de betão armado como lajes, vigas, pilares e escadas. Em termos de secção, os pilares têm
dimensões entre os 0,30x0,30m e 1,15x0,20m e nas vigas as dimensões variam entre 0,20x0,40m até
0,65x1,20m. As dimensões de cada elemento poderão ser verificadas no projeto de estabilidade
apresentado em Anexo.
.

Figura 1.4 - Piso e corte tipo do edifício em estudo (dimensões em m)
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1.4.5. Paredes
No presente edifício não existem paredes estruturais, só há paredes de enchimento de alvenaria, sendo
as paredes exteriores de enchimento compostas por alvenaria dupla de tijolo furado a meia vez. As
paredes interiores são compostas por alvenaria de tijolo simples.

1.4.6. Lajes e Escadas
Todos os elementos de lajes, com exceção dos patins das escadas e varandas, foram executados por
lajes pré-fabricadas do tipo “Patial” com uma espessura total de 17 cm. Este tipo de lajes, muito
utilizadas à data de construção do edifício, caracterizam-se por serem lajes aligeiradas com recurso a
elementos cerâmicos pré-esforçados sobre os quais era aplicada uma lamina de betão armado. Já os
patins e varandas são formados por laje de betão armado também com 17 cm. A semelhança entre os
dois tipos de solução consiste em ambos apenas serem armados numa direção.
As escadas do edifício, localizadas sensivelmente no centro, tal como se pode ver na Figura 1.4, foram
executadas em betão armado com uma espessura de 15 cm.

1.5. Vulnerabilidades Sísmicas das Estruturas Antigas de
Betão Armado
1.5.1. Deficiências a Nível Global
Desde o final da década de 60 que na construção de edifícios era maioritariamente utilizado o betão
armado para a estrutura resistente dos mesmos. Estes tipos de estruturas, aos olhos do regulamento
atual, apresentam diversas insuficiências em relação ao comportamento sísmico. Em termos globais,
um dos problemas nos edifícios antigos pode ter na sua origem a assimetria em planta. Esta assimetria
conduz a distâncias não nulas entre os centros de rigidez e de massa, o que na ocorrência de ações
horizontais, irá provocar rotações da estrutura em torno do seu centro de rigidez e terá um impacto
significativo nos elementos verticais, sobretudo nos de extremidade, os quais estarão sujeitos a
deslocamentos superiores, o que implica deformações superiores.
Para além das irregularidades em planta, as irregularidades em altura também são notórias nos
edifícios desta época. Esta irregularidade pode ser exemplificada por descontinuidades verticais nos
elementos estruturais, sendo as mais frequentes a descontinuidade de elementos entre a base e o topo
do edifício ou então variações significativas de rigidez nos elementos em altura. As estruturas softstorey caracterizam-se por serem estruturas em que um dos pisos apresenta uma rigidez
substancialmente inferior aos restantes, sendo o piso mais enfraquecido habitualmente localizado no
piso à cota do arruamento (rés-do-chão).
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Figura 1.5 – Exemplificação de rotura em Soft-storey (retirada de [8])

Esta diminuição de rigidez está relacionada com o facto de neste piso se procurar ter o máximo de vãos
abertos possível, o que acontece quando este piso é destinado a comércio, estacionamento ou até a
circulação, enquanto que os pisos superiores, por exemplo de habitação, têm uma densidade de
paredes de enchimento muito superior. Tal como será visto mais à frente nesta dissertação, as paredes
de enchimento são elementos a ter em conta quando é feita uma análise sísmica a um edifício existente,
pois estes elementos terão um impacto significativo no comportamento da estrutura. Esta irregularidade
nas estruturas soft-storey poderá fazer com que as deformações que resultam da ocorrência de um
sismo se concentrem neste piso, o que, combinado com um dimensionamento inadequado, poderá
provocar a rotura precoce, o que pode provocar que os elementos verticais deste piso percam a
capacidade de resistência às cargas verticais. Segundo o relatório feito aos edifícios colapsados devido
ao sismo de 2017 no México [8], uma parte substancial dos edifícios colapsados

tinham

esta

irregularidade em altura, como se pode ver na Figura 1.5

1.5.2. Deficiências a Nível Local
Insuficiente confinamento e ductilidade
O confinamento adequado dos elementos estruturais, principalmente os elementos verticais (pilares e
paredes) é crucial para garantir o comportamento sísmico adequado, um comportamento dúctil. A
Figura 1.6 ilustra o colapso frágil de dois pilares que tinham armadura transversal insuficiente; é
evidente na zona de colapso dos pilares o insuficiente confinamento que conduz à encurvadura dos
varões da armadura longitudinal.
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Figura 1.6 - Representação de rotura devido à falta de ductilidade (adaptado de [9])

Os estribos começaram então a ser considerados nas estruturas de betão armado com o intuito de
aumentar a resistência dos elementos à compressão, no entanto, não foram sempre utilizados de forma
correta e muitas das estruturas apresentam deficiências no que toca ao confinamento do betão. As
deficiências mais comuns encontram-se enumeradas de seguida:
•

Insuficiente confinamento na zona do núcleo de betão armado;

•

Comprimentos de amarração inadequados da armadura transversal;

•

Quantidades insuficientes de armadura transversal, por exemplo espaçamento excessivo entre
estribos.

Tais deficiências na execução de armaduras transversais provocam nos elementos a rotura frágil,
provocada pelo esmagamento do betão (Figura 1.6), isto pois as armaduras não têm capacidade de
resistência para suportar os impulsos do betão armado quando submetido a cargas excessivas de
compressão.
A ductilidade dos elementos, definida pela capacidade de resistência a deformações plásticas, em
muitos casos pode ser justificada pelas deficiências na armadura transversal, mas não só. O
comprimento de amarração ou o local onde as dispensas de armaduras eram feitas são entre outros
os principais erros de conceção encontrados em estruturas existentes de betão armado, e que podem
provocar o colapso prematuro e frágil de elementos tal como demonstrado na Figura 1.7.

Figura 1.7 - Exemplo de rotura em pilar por insuficiente dispensa de armaduras (Retirada de [9])
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Colapso de elementos por corte
Quando submetidos a esforços transversos, o mecanismo de rotura que poderá ocorrer nos elementos,
é atualmente um assunto amplamente estudado e previsto nos diversos regulamentos utilizados, bem
como na literatura técnica. Os elementos de betão armado quando submetidos ao corte, poderão
apresentar dois comportamentos distintos, dependendo das suas capacidades de formulação de rótula
plástica ou não. Tal capacidade pode ser verificada pela comparação da capacidade resistente ao corte
e à flexão.
Para o caso de o rácio entre esforço e capacidade resistente ao corte ser inferior à de flexão, ocorrerá
a rotura por corte nos elementos de betão armado (Figura 1.8). Esta rotura é caracterizada por uma
perda substancial da resistência lateral do elemento, que quando comparada com a rotura por flexão,
ocorre de forma quase instantânea para deformações reduzidas. A principal razão da ocorrência deste
tipo de rotura está, na maioria dos casos, na insuficiente taxa de armadura transversal utilizada nos
elementos estruturais.

Figura 1.8 - Exemplo de rotura frágil ao corte em elemento vertical devido ao sismo [Retirada de [9])

No caso de o colapso do elemento ser por flexão, o elemento de betão armado terá capacidade para a
formação de rótula plástica antes que se dê a rotura por corte. Nestes elementos, as deformações
serão substancialmente superiores aos elementos condicionados por corte, sendo possível
deformações não lineares antes de ocorrer a rotura com a degradação progressiva da resistência do
elemento de betão armado. A capacidade de deformações inelásticas em elementos de betão armado,
condicionados por esforços de flexão, permitirá a capacidade de dissipação de energia histerética dos
elementos e da estrutura (comportamento dúctil).
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2. Modelação Numérica
2.1. Introdução
Na presente dissertação foi elaborado um modelo numérico recorrendo ao software SAP2000 v20.0
[4]. O modelo desenvolvido teve por base a Memória Descritiva do edifício [6], de onde se obtiveram
informações sobre os materiais utlizados, disposição e dimensões dos elementos bem como ações de
projeto. Com o intuito de que o modelo fosse o mais próximo possível do edifício real, recorreu-se a
materiais equivalente aos utilizados, dado que alguns destes não são abordados pelas normas atuais.
Não só o comportamento linear dos elementos estruturais e não estruturais (paredes de enchimento)
será abordado, mas também o comportamento não linear, para que se possa obter a informação mais
adequada relativa à resposta ao sismo por parte do edifício em análise.
Neste capítulo começa-se por indicar as propriedades dos diferentes materiais que constituem a
estrutura (seção 2.2): betão, aço e alvenaria de tijolo. Para estes, são apresentados os valores
principais para caraterizar o seu comportamento linear e não linear e os modelos selecionados para
descrever o comportamento não linear. Na seção 2.3 e 2.4 descrevem-se a modelação dos diferentes
modelos estruturais das paredes de alvenaria (elementos não estruturais considerados),
respetivamente, tendo em conta o comportamento linear. A modelação dos elementos estruturais e não
estruturais é apresentada na seção 2.5 e a modelação dos edifícios adjacentes na seção 2.6.
Finalmente, a última seção deste capítulo (seção 2.7) define as ações consideradas para a avaliação
sísmica do edifício escolhido como caso de estudo.

2.2. Propriedades dos Materiais
2.2.1. Betão
Na Memória Descritiva do projeto de estabilidade do edifício [6] são definidos três tipos de betão
utilizados em obra, sendo estes o B180, o B225 e o B300 consoante os elementos a serem empregues.
O betão B180 encontra-se nas lajes, escadas e bandas de reforço. O betão B225 encontra-se nos
elementos constituintes dos pórticos, vigas e pilares, enquanto que o betão B300 foi utilizado nas
fundações do edifício.
Fazendo a comparação entre características mecânicas dos diversos tipos de betão com auxílio do
REBA [3] e do EC2-1 [10], é possível encontrar os materiais utilizados atualmente, equivalentes aos
que foram utilizadas em obra. Concluiu-se que os betões B180, B225 e B300 corresponderiam a um
C15/20, C20/25 e a um C25/30 respetivamente.
Por fim resta agora verificar o fator de confinamento lateral, dado que este terá uma influência
significativa no comportamento do betão quando este for sujeito à ação sísmica. O confinamento terá
um efeito favorável quer na resistência quer nas extensões últimas. Foram vários os estudos realizados
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ao longo do tempo ao efeito do confinamento em elementos de betão armado quando sujeitos a cargas
axiais de compressão, recorrendo a ensaios experimentais [11].
No caso dos elementos de laje e vigas, esta questão não se aplica, pois as cargas axiais a que estarão
sujeitas não serão significativas. Como tal, o betão aplicado nestes elementos considera-se não
confinado. No entanto, no caso dos pilares, a análise ao fator de confinamento deve ser feita.
As relações tensão-deformação para o betão confinado foram feitas com base nos modelos propostos
por Mander [11], que se encontra representado na Figura 2.1.

Figura 2.1 Relação Tensão-Deformação para betão confinado e não confinado (retirado de [11])

Os parâmetros da tensão máxima de compressão do betão confinado f’cc e a extensão última de
compressão εcu estão diretamente relacionados com a classe de resistência do betão bem como a
pressão de confinamento lateral para cada elemento. Sendo que a pressão de confinamento lateral
resulta da geometria da secção e da disposição das armaduras longitudinais e transversais de cada
secção. Na Figura 2.2 encontra-se a definição dos parâmetros utilizados no cálculo do grau de
confinamento de cada secção.
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Figura 2.2 Núcleo efetivo de betão confinado para secções retangulares (adaptado de [11])

A definição da tensão máxima no betão confinado, quando carregado ciclicamente, pode ser estimada
pela equação definida no EC8-3 [5]:

𝑓 ′ 𝑐𝑐 = 𝑓𝑐 [1 + 3,7 (

𝛼. 𝜌𝑠𝑥 . 𝑓𝑦𝑤
)
𝑓𝑐

0,86

]

[2.1]

Onde 𝑓𝑐 representa a resistência à compressão do betão, 𝜌𝑠𝑥 a taxa de armadura paralela à direção
transversal, 𝑓𝑦𝑤 a tensão resistente da armadura transversal e 𝛼 o factor de confinamento definido no
EC8-3 [5] por:
𝛼 = (1 −

∑ 𝑤′2𝑖
𝑠
𝑠
) (1 −
) (1 −
)
2𝑏𝑐
2𝑑𝑐
6𝑏𝑐 𝑑𝑐

[2.2]

Onde 𝑏𝑐 e 𝑑𝑐 representam as dimensões do núcleo de betão confinado, comprimento e altura
respetivamente, 𝑤′𝑖 a distância entre varões longitudinais cintados e 𝑠 o espaçamento da armadura
transversal.
Analisando as diversas secções dos pilares de betão armado usados na estrutura recorrendo à
equação [2.1], o acréscimo de resistência provocado pelo confinamento é bastante reduzido, pelo que,
à semelhança dos outros elementos de betão armado utilizados na estrutura resistente do edifício,
considera-se, também para os pilares, um betão equivalente a não confinado.
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Com vista à modelação numérica no programa SAP2000 [4], na Tabela 2.1 mostram-se as
propriedades mecânicas para os diversos tipos de betão utilizados de acordo com o regulamento
atualmente em vigor, o EC2-1-1 [10]. Na Figura 2.3 apresenta-se o diagrama de tensão-deformação
correspondente ao betão utilizado.

Tabela 2.1 Equivalências e características mecânicas do betão

REBA

ϒ

EC2-1

E
3

ν

fcm

εc1

εcu1

[MPa]

[‰]

[‰]

(1967)

(2010)

[kN/m ]

[GPa]

B180

C15/20

25,0

29,0

0,2

24,0

1,9

3,5

B225

C20/25

25,0

30,0

0,2

28,0

2,0

3,5

B300

C25/30

25,0

31,0

0,2

33,0

3,5

3,5

Figura 2.3 Diagrama tensão-deformação do
betão

Onde,
ϒ – Peso Volúmico
𝐸𝑐 - Módulo de Elasticidade do betão
ν – Coeficiente de Poisson
fcm – Valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples
εc1 – Extensão de pico do betão
εcu1 – Extensão última do betão
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2.2.2. Aço
Quando se trata de estruturas de betão armado, como é o caso, o tipo de aço utilizado terá um impacto
elevado no comportamento global dos diversos elementos, principalmente após fendilhação da secção.
Este impacto poderá ainda ser mais significativo na ocorrência de carregamentos cíclicos, onde a
resposta em regime inelástico do elemento, poderá estar totalmente dependente do comportamento do
aço.
Consoante o seu processo de fabrico, o aço no betão armado apresentará comportamentos diferentes.
O aço utilizado para estes fins tem como métodos de fabrico o laminado a quente, que apresenta uma
dureza natural, ou endurecido a frio. Na Figura 2.4, (a) e (b), são representados os diagramas de
tensão-deformação para o aço laminado a quente e endurecido a frio, respetivamente.

Figura 2.4 Diagrama tensão-extensão do: (a) aço laminado a quente e (b)
endurecido a frio (Diagramas adaptados do EC2-1 [1])

Comparando os dois tipos de aço, estes apresentaram o mesmo modo de elasticidade, no entanto, o
aço endurecido a frio não terá patamar de cedência, terá uma tensão de rotura superior e uma extensão
após a rotura bastante menor.
Segundo [12], é de prática comum considerar que o comportamento tensão-deformação do aço é
idêntico, quando submetido à tração ou compressão.
Em termos de aço utilizado, recorrendo à Memória Descritiva [6], apurou-se que foi utilizado em todos
os elementos de betão armado o aço A40 T L da Heliaço, que se caracteriza por ser um aço liso de
endurecimento a frio.
Os valores fornecidos pelas Tabelas Técnicas para Engenharia Civil [7] utilizadas à data da execução
do edifício com os regulamentos atuais, levariam a pensar que em termos mecânicos o aço poderia ser
diretamente equiparável a um aço A400 corrente. No entanto tal como é demostrado por Caruso et al.
[13], dado que o Aço utilizado era liso, é necessário a aplicação de fatores de redução para que o seu
comportamento seja o mais real possível.
Pela falta de nervuras nos varões, a ligação entre estes elementos e o betão que os circunda é
garantida pelo atrito entre ambos, o que, quando comparado com os varões nervurados, estes
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garantem uma transmissão de cargas significativamente inferior o que leva a que a carga que deveria
ser absorvida ao longo do comprimento de amarração sejam concentradas nos pontos de ancoragem
que eram utilizados na extremidade dos varões. Estas ancoragens, no entanto, não têm a mesma
capacidade de mobilização de esforços quando comparadas com os sistemas correntes.
De forma a considerar os efeitos acima mencionados Caruso et al. [13] sugere uma redução tanto do
módulo de Elasticidade como da tensão de cedência do aço. Com base em [13] foram considerados os
valores apresentados na tabela seguinte para as características mecânicas do aço. Em termos de
modelação, o peso volúmico do aço encontra-se incluído no peso do betão, pelo que para este é
definido um peso nulo, tal como representado na Tabela 2.2.
Tabela 2.2 Equivalências e características mecânicas do Aço

REBA

EC2-1

ϒ

E

(1967)

(2010)

[kN/m3]

[GPa]

A40 TL

A400

0

120

ν
0,3

f0,2k

ft

ε0,2k

εuk

[MPa]

[MPa]

(‰)

(‰)

202

259

0,028

0,14

Onde:
ϒ – Peso Volúmico
𝐸𝑠 – Módulo de Elasticidade do aço
ν – Coeficiente de Poisson
f0,2k – Tensão de cedência do aço
ft – Tensão última do aço
ε0,2k – Extensão de cedência do aço
εuk – Extensão última do aço

2.2.3. Alvenaria
Consultando a Memória Descritiva [6] verifica-se que todas as paredes de enchimento foram
executadas em alvenaria de tijolo furado, sendo apenas de um pano, no caso das paredes interiores,
ou duplas no caso das exteriores. Não havendo muita informação relativa às propriedades mecânicas
destes elementos, optou-se pela definição do material segundo a Norma Italiana [14] onde o critério é
mais abrangente. Assim, na Tabela 2.3 apresentam-se os valores considerados para a caracterização
mecânica da alvenaria de tijolo.
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Tabela 2.3 Características mecânicas da alvenaria

Tipo de Alvenaria

fm

τ0

𝑬𝒘

G

ϒ

[MPa]

[MPa]

[Gpa]

[MPa]

[kN/m3]

4,0

0,3

3,6

1,08

12

Alvenaria de tijolo furado
(percentagem de furação inferior a
45%)

Onde,
fm – Resistência à compressão da alvenaria
G – Módulo de distorção da alvenaria
τ0 – Resistência ao corte da alvenaria
𝐸𝑤 – Módulo de elasticidade da alvenaria
ϒ – Peso volúmico da alvenaria

2.3. Modelação de Elementos Estruturais
2.3.1. Fundações
Dada a existência do muro de contenção em betão armado no contorno da cave do edifício, considerouse, simplificadamente, um encastramento ao nível da cota do terreno em todos os pilares embebidos
pelo muro. Dada a elevada rigidez de rotação da fundação dos pilares cuja sapata se encontra ligada
à viga de fundação de contorno, estes elementos também foram considerados, de forma simplificada,
como encastrados na sua base. Por fim, para as sapatas isoladas interiores, tornou-se necessário a
consideração das características mecânicas do solo. A planta de fundações do edifício é apresentada
na Figura 2.5.
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Figura 2.5 - Planta de fundações do edifício

Para todos os outros pilares, as translações e a rotação em torno do eixo vertical foram impedidas e,
para ter em conta a deformabilidade do solo, definiram-se rigidezes de rotação 𝐾𝜃 segundo as duas
direções horizontais principais. A rigidez de rotação 𝐾𝜃 é definida de acordo com a equação [2.3],
função das propriedades do solo e da geometria da sapata.
O terreno de fundação é do tipo C e segundo o descrito na Memória Descritiva [6] com uma tensão no
terreno de 4,0 kgf/cm2. Tal como demonstrado em [15], não existe uma relação direta entre o modulo
de elasticidade do solo, 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑜 , e a sua tensão resistente. Como tal, recorreu-se aos resultados dos
ensaios elaborados por Terzaghi e Peck [16] que, tal como demonstrado na Tabela 2.4, relaciona a
tensão do solo com o número de pancadas N expectável num ensaio SPT em solos argilosos.
Tabela 2.4 - Relação entre a consistência de argilas, NSPT e q [16]

Tensão do
N

Consistência

terreno
[kgf/cm2]

<2

Muito mole

<0,25

2-4

Mole

0,25 – 0,5

4–8

Média

0,5 – 1,0

8 -15

Dura

1,0 – 2,0

15 – 30

Muito Dura

2,0 – 4,0

>30

Rija

>4,0

Recorrendo a ensaios de placa em solos, Sandroni [17] estabeleceu uma relação entre o número de
pancadas dos ensaios SPT com o módulo de elasticidade. Através desta relação, representada na
Figura 2.6, definiu-se o módulo de elasticidade, 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑜 , de 70 MPa, como o valor médio para solos.
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Figura 2.6 - Relação entre Esolo e NSPT [17]

Com base na definição dos parâmetros característicos do solo bem como nas dimensões das sapatas
isoladas, calculou-se a rigidez de rotação 𝐾𝜃 para as sapatas isoladas, equação [2.3]. Os resultados
são apresentados na Tabela 2.5.
𝑎𝑠
)𝐸
4𝑏𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑜
18 (1 − 𝜇 2 )

𝜋 𝑎𝑠2 𝑏𝑠 (1 +
𝐾𝜃 =

[2.3]

Onde:
𝑎𝑠 – Dimensão da Sapata no plano de flexão
𝑏𝑠 – Dimensão da sapata na direção perpendicular ao plano de flexão
𝐸𝑠𝑜𝑙𝑜 – Módulo de Elasticidade do solo (70 MPa)
𝜇 – 0,3
Na Tabela 2.5 apresenta-se um resumo das características impostas às sapatas isoladas no modelo
(X e Y representam as dimensões das sapatas em planta).
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Tabela 2.5 Dimensões e rigidez das sapatas isoladas

Kθ,xx

Kθ,yy

[KN.m]

[KN.m]

2,3

189 982,45

167 259,60

2,7

2,3

232 595,33

291 171,27

S101

2,7

2,3

232 595,33

291 171,27

S105

2

2

134 256,10

134 256,10

S106

1,7

2

118 145,36

94 090,03

S107

3

3,3

559 233,70

489 363,47

S108

1,7

2

118 145,36

94 090,03

S110

2,5

2,3

218 391,04

245 436,93

S111

1,7

2

118 145,36

94 090,03

Sapata

X [m]

Y [m]

S9

2,1

S100

2.3.2. Pilares e Vigas
Com base nas peças desenhadas, os pilares e vigas foram modelados como elementos de barra, com
recurso ao Section Designer no Sap2000. No caso das vigas, tal como é exemplificado na Figura 2.7,
a armadura longitudinal varia ao longo do elemento. Sendo que no tipo de modelação utilizada a seção
de cada elemento é continua no seu desenvolvimento, considerou-se que a sua armadura
corresponderia à existente nos nós de ligação viga-pilar, pois estes serão os mais solicitados na análise
feita ao edifício. Na Figura 2.8 é representada a modelação em 3D da estrutura de vigas e pilares do
edifício em análise, em que a laranja se encontra realçada a posição da viga usada como exemplo na
Figura 2.7.

Figura 2.7 – Exemplo de distribuição de armaduras em viga
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Figura 2.8 - Representação 3D dos pilares e vigas da estrutura resistente

2.3.3. Lajes
As lajes de betão armado no geral caracterizam-se por uma rigidez no seu plano muito superior à que
apresenta fora do plano, o que implica que a transmissão de cargas horizontais entre outros elementos
da estrutura será em grande parte feita pelas lajes. No caso das lajes do tipo Patial, usadas no edifício,
tal como enunciado no 1.4.6, são armadas apenas segundo uma direção, o que poderia por em causa
o efeito de diafragma rígido, não fosse a presença de elementos de betão armado na direção
perpendicular à da armadura principal, contribuindo assim para o aumento de rigidez naquela que seria
a direção mais suscetível.
Assim sendo, as lajes do edifício foram modeladas como elementos “Shell Thick” com uma espessura
de 0,17 m, conforme o indicado em projeto. Ao modelar as lajes com estes elementos, assegura-se o
comportamento de membrana, bem como o comportamento à flexão.
Da laje aligeirada, tal como o nome indica, resulta um peso inferior quando comparado com uma laje
da mesma espessura em betão armado. Como tal, o seu peso próprio, ao contrário dos outros
elementos de betão armado, não resulta do peso volúmico do betão utlizado, mas sim de uma carga
distribuída pela área de cada elemento. O peso próprio destes elementos foi então retirado dos
documentos de homologação do LNEC e corresponde a 2,4 kN/m2. Na Figura 2.9 é representada a
modelação dos elementos de laje num piso tipo, do edifício em análise.
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Figura 2.9 - Representação das Lajes do edifício, neste caso a Laje do 4º Piso

2.3.4. Escadas
As escadas do edifício foram modeladas com recurso a elementos do tipo barra com uma secção
equivalente à utilizada em projeto. De forma a que as escadas apenas fossem sujeitas a esforços axiais,
os momentos fletores e de torção, foram libertos nas extremidades. Na Figura 2.10 é representado o
modelo do núcleo de escadas utilizado no edifício

Figura 2.10 - Representação 3D do núcleo de escadas
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2.4. Modelação de Elementos Não Estruturais – Paredes de
Alvenaria
As paredes de alvenaria nos edifícios porticados de betão armado, no caso de estarem inseridas em
pórticos, têm uma contribuição significativa na rigidez lateral da estrutura. Tal como indicado no EC8-1
[18] estes devem ser tidos em conta na resistência estrutural da estrutura ao sismo.
Existem várias propostas para a modelação de paredes de alvenaria incluídas em estruturas de betão
armado, no entanto, neste trabalho apenas se irá desenvolver a teoria apresentada por Fardis em 2009
[19].
Quando submetido a um carregamento lateral cíclico, como é um sismo, a parede de alvenaria
integrada num pórtico de betão armado apresentará três fases distintas, tal como enunciado em [20].
A primeira fase caracteriza-se por um comportamento monolítico, em que os elementos de betão
armado e a parede de alvenaria funcionam como um todo, o que proporciona uma resistência elevada
aos carregamentos impostos. A segunda fase inicia-se com a abertura de fendas, resultantes de
escorregamentos, nos cantos comprimidos e consecutiva progressão de fendas. Estas fendas irão
provocar um comportamento de bielas diagonais comprimidas para cada direção do carregamento. A
terceira fase caracteriza-se pela rotura do pano de alvenaria, que irá influenciar o comportamento dos
pilares envolventes. Os danos resultantes deste tipo de carregamento, nas paredes de alvenaria
integradas em pórticos de betão armado, encontram-se exemplificados na Figura 2.11.

Figura 2.11 Modo de rotura de paredes de alvenaria (retirado de [21])

Na teoria apresentada por Fardis em [19] a simulação do comportamento das paredes de alvenaria
sem aberturas, quando sujeitas a carregamentos horizontais, consiste num modelo de bielas de
compressão diagonais, tal como se pode ver na Figura 2.12.
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Figura 2.12 Modelo de escoras para modelação de paredes de alvenaria [19]

A espessura da escora corresponde à espessura da parede, 𝑡𝑤 , sendo a altura, 𝑤𝑖𝑛𝑓 , definida por:
𝑤𝑖𝑛𝑓 = 0,175

𝐿𝑐𝑙
cos(𝜃𝑎 )(𝜆𝐻)0,4

[2.4]

1⁄
4

𝐸𝑤 𝑡𝑤 𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑎
𝜆=(
)
4𝐸𝑐 𝐼𝑐 𝐻𝑐𝑙

[2.5]

Onde:
𝐻 – Altura teórica da parede de enchimento [m]
𝐿 – Largura teórica da parede de enchimento [m]
𝐻𝑐𝑙 – Altura livre da parede de enchimento [m]
𝐿𝑐𝑙 – Comprimento livre da parede de enchimento [m]
𝜃𝑎 – Inclinação da diagonal teórica [rad]
𝐸𝑤 ,𝐸𝑐 – Módulos de elasticidade da alvenaria e do betão, respetivamente [MPa]
𝐼𝑐 – Momento de inércia dos pilares 1 [m4]
De forma a contabilizar a redução de resistência provocada por aberturas nas paredes, como portas e
janelas, utilizaram-se dois critérios. O primeiro está relacionado com a área de abertura, definindo que
se esta for superior a 60% da área livre da parede, o efeito dessa parede deve ser desprezado. O
segundo passa pela definição de um fator de redução, 𝜆0 , definido na expressão apresentada de
seguida.
𝜆0 = 1 −

1

1,5𝐿0
𝐿𝑐𝑙

[2.6]

No caso de o pórtico ser composto por pilares com dimensões diferentes, deve ser usada inércia do
pilar mais condicionante.
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Onde 𝐿0 representa o comprimento da abertura. Assim sendo a altura final da escora, quando a parede
tem aberturas, resulta da aplicação do fator 𝜆0 à largura 𝑤𝑖𝑛𝑓 .
O peso das paredes foi definido como uma carga linear sobre a viga na qual estas estão assentes.

2.5. Modelação do Comportamento Não Linear
2.5.1. Elementos Estruturais
A modelação do comportamento não linear dos elementos poderá ser feita de diversas formas, sendo
que estas irão ter influência direta no seu comportamento. Como se pode ver na Figura 2.13, esta
modelação pode ser feita com modelos de plasticidade distribuída, ou concentrada nas extremidades
dos elementos. Os modelos de plasticidade concentrada nas extremidades, como exemplifica a Figura
2.13 (a) e (b), pode ser feita com recurso a rótulas plásticas e molas não lineares, respetivamente. Os
modelos de plasticidade distribuída, representados na Figura 2.13 (c) a (e) baseiam-se na discretização
dos elementos, permitindo atribuição de comportamento não linear em diversas secções ao longo do
elemento.
A modelação de plasticidade distribuída apresenta resultados mais precisos, que são conseguidos
através de uma calibração mais rigorosa do comportamento não linear à flexão das seções de cada
elemento [22]. No entanto, a exigência computacional destes modelos é muito superior quando
comparada com modelos de plasticidade concentrada. Os modelos de plasticidade concentrada
baseiam-se na simplificação de que o comportamento não linear dos elementos será concentrado nas
extremidades, sejam estes elementos verticais ou horizontais.

Figura 2.13 Modelos de plasticidade (imagem adaptada de [22])
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Com base no trabalho apresentado em [23], para as vigas e pilares foi feita modelação das rótulas
plásticas atribuindo uma plasticidade concentrada ao elemento. Esta concentração tem o comprimento
caracterizado por Paulay em [23], é definida pela equação seguinte:

𝑙𝑝 = 0,08𝑙 + 0,022𝑑𝑏 𝑓𝑦

[2.7]

Onde:
𝑙𝑝 – Comprimento equivalente da rótula plástica
𝑙 – Distância entre a extremidade da zona de cedência e a secção de momentos nulos
𝑑𝑏 – Diâmetro da armadura de flexão
𝑓𝑦 – Tensão de cedência do aço

Os cálculos realizados pela equação [2.7], levam a valores na ordem dos 50% da altura da secção dos
elementos. No entanto, de acordo com o trabalho desenvolvido em [9] onde foi estudado o
comportamento dos nós de ligação viga-pilar em elementos de betão armado com varões de aço liso,
levou a valores de comprimento de rótulas plásticas na ordem dos 25% da altura da secção. Como tal,
o comprimento de rótula adotado neste trabalho, equação [2.8], equivale a metade do valor obtido pela
equação [2.7].
𝑙𝑝 = 0,04𝑙 + 0,011𝑑𝑏 𝑓𝑦

[2.8]

No programa Sap2000 [4] são disponibilizadas três alternativas para a modelação das rótulas plásticas,
as automáticas que recorrem ao Caltrans [24] ou ao FEMA-356 [25], e as de definição manual. Todas
estas hipóteses baseiam-se na definição de cinco pontos para cada secção, sendo o A correspondente
à carga nula, o B à carga de cedência, o IO (Immediate Occupancy) à curvatura de cedência das
armaduras, o LS (Life Safety) a ¾ da curvatura última de cedência, CP (Collapse Prevention) à
curvatura última, o C à carga última, o D à carga residual e por fim o E que corresponde ao colapso da
secção. A definição destes cinco pontos, para cada secção, caracteriza o comportamento
Força/Momento-Deslocamento/Rotação de cada rótula plástica e encontram-se representados na
Figura 2.14.
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Figura 2.14 Caracterização da relação força-deformação de rótulas plásticas (imagem adaptada de [4])

Para a definição das rótulas plásticas nos elementos de betão armado optou-se pela definição
automática recorrendo ao Caltrans, pois é simples a sua aplicação e apresenta resultados adequados.
As rótulas plásticas foram então definidas para cada elemento, sendo que para os pilares foram
aplicadas rótulas PMM (P-M2-M3) com comprimentos equivalentes entre os 0,10m e os 0,25m, e no
caso das vigas, rótulas M3 com comprimentos entre os 0,05m e os 0,30m.

2.5.2. Elementos Não Estruturais
Tal como referido anteriormente, as paredes de alvenaria terão um contributo significativo para a rigidez
e resistência do edifício a carregamentos laterais tal como o sismo, mesmo apresentando uma rotura
frágil. Estando estes elementos que modelam as paredes de alvenaria apenas sujeitos a carregamento
axial, foi nesse sentido que as “rótulas” plásticas foram modeladas. Foram então definidas
manualmente no Sap2000 [4] “rótulas” plásticas apenas sujeitas a esforço axial, caracterizando para
cada uma a sua relação força-deslocamento até à rotura do elemento.
A relação força deslocamento, como se pode ver na Figura 2.15, é caracterizada por quatro troços,
correspondendo o primeiro troço ao comportamento elástico até ao início da fendilhação definida pela
rigidez elástica, 𝑘𝑒𝑙 , e pela carga de cedência, 𝐹𝑐𝑟 .

Figura 2.15 - Representação do comportamento não linear das paredes de alvenaria
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𝑘𝑒𝑙 =

𝐺 × 𝐴𝑤
𝐻𝑐𝑙

𝐹𝑐𝑟 = 𝜏0 𝐴𝑤
𝐷𝑐𝑟 = 𝐹𝑐𝑟 /𝑘𝑒𝑙
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1.3𝐹𝑐𝑟

𝐷𝑚 = 𝐹𝑚𝑎𝑥 × 𝐸 ×

𝑤𝑖𝑛𝑓 × 𝑡𝑤
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃𝑎
𝑑𝑤

[2.9]

[2.10]

[2.11]

[2.12]
[2.13]

Onde,
G – Módulo de distorção da alvenaria
𝐸𝑎 – Módulo de elasticidade da Alvenaria
τ0 – Resistência ao corte da alvenaria
𝐴𝑤 – Área da secção transversal da parede de enchimento
𝐻𝑐𝑙 – Altura livre da parede de enchimento
𝑑𝑤 - Comprimento livre da diagonal
O segundo troço prolonga-se até à carga máxima suportada pela escora, definida por ser 30% superior
à carga de cedência. No terceiro troço, após a rotura por corte da parede, dá-se a redução da sua
capacidade, da carga máxima à residual, correspondendo a 2% da carga máxima. No quarto troço, não
havendo variação de carga suportada, a escora sofre um incremento de deformação plástica até à
rotura total. De forma a ter em conta a existência de aberturas, os esforços foram reduzidos pelo fator
𝜆0 definido em na equação [2.6].

2.6. Consideração dos Edifícios Adjacentes
O edifício em estudo encontra-se integrado num quarteirão. Como tal, sendo um edifício existente, os
resultados obtidos para o edifício isolado estariam longe da realidade. De forma a simular a envolvente
do edifício em análise, considerou-se um edifício de cada lado. Não havendo informação sobre os
edifícios vizinhos, considerou-se que estes teriam as mesmas características que o edifício em análise.
Nesse sentido, como se pode ver na Figura 2.17, a estrutura entre os elementos 0 e 3 foram replicados
para cada lado do edifício, resultando no conjunto apresentado na Figura 2.16.
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Figura 2.16 - Identificação dos alinhamentos do edifício em análise

Figura 2.17 - Representação 3D do Modelo numérico com os edifícios adjacentes

2.7.

Definição de Ações

2.7.1. Cargas Gravíticas
A definição e distribuição das cargas gravíticas (e consequentemente das massas) terá um impacto
significativo em análises estáticas e dinâmicas, por exemplo na caraterização adequada dos modos de
vibração e respetivas frequências. Por esta razão procurou-se que a distribuição de cargas gravíticas
fosse o mais realista possível.
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Nesse sentido todos os elementos utilizados contêm o seu peso/massa inserida no próprio elemento,
apenas com a exceção das lajes tal como foi explicado em 2.3.3 e das paredes de alvenaria.
Relativamente às restantes cargas permanentes, foram utilizadas as mesmas que haviam sido
definidas no projeto original, pois após consulta da Memória Descritiva verificou-se que estas estavam
em conformidade com o definido no EC1 [26], o que não acontece com as sobrecargas, pois o EC1-1
[26] define uma carga superior, pelo que neste caso foi utilizado o valor definido no EC1-1.
A carga gravítica (e, consequente, a massa) da estrutura, deve ser determinada tal como é indicado no
EC8-1 [18], para situações de dimensionamento sísmico, através da seguinte combinação de ações:
∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝜓𝐸,𝑖 . 𝑄𝑘,𝑖

[2.14]

Onde 𝐺𝑘,𝑖 e 𝑄𝑘,𝑖 correspondem aos valores característicos para a combinação de ação permanente e
variável, respetivamente. O parâmetro 𝜓𝐸,𝑖 corresponde ao coeficiente de combinação para a ação
variável 𝑖 definido pela expressão:
𝜓𝐸,𝑖 = 𝜑. 𝜓2𝑖

[2.15]

Onde:
𝜑 - 1,0 e 0,8 para coberturas e pisos com ocupações correlacionadas respetivamente
𝜓2𝑖 - 0,3 para sobrecargas em edifícios de habitação
Na Tabela 2.6 apresenta-se os valores adotados para as cargas gravíticas consoante o piso e respetiva
utilização, a partir das quais se determinou a massa da estrutura.
Tabela 2.6 Valores adotados para cargas verticais

Tipo de Ação

Ação

Peso

Peso Próprio

Laje tipo Patial

2,4 kN/m2

Revestimentos

1,1 kN/m2

Paredes divisórias Interiores

1,67 kN/m2

Piso Residencial

2,0 kN/m2

Cobertura

0,75 kN/m2

Restante Carga Permanente

Sobrecarga

2.7.2. Ação Sísmica
De acordo com a Parte 1 do Eurocódigo 8, EC8-1 [18], a ação sísmica é definida através de um espectro
de resposta de acelerações ou deslocamentos à superfície do terreno. A definição do espectro de
resposta deve ser feita com base em parâmetros que irão depender não só da estrutura, mas também
da ação sísmica a considerar, que deve ser definida para o sismo do tipo 1, que tem por base um
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epicentro a grandes distâncias com grande magnitude e baixas frequências, e para o sismo do tipo 2,
que tem por base um epicentro próximo com baixa magnitude e altas frequências. Através das
equações, [2.16] a [2.20], é feita a definição do espectro de resposta elástico da aceleração horizontal,
imposta pela ação sísmica.

𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝑻𝑩 ∶ 𝑺𝒅 (𝑻) = 𝒂𝒈 ∙ 𝑺 ∙ [𝟏 +

𝑻
∙ (𝜼 ∙ 𝟐, 𝟓 − 𝟏)]
𝑻𝑩

[2.16]

TB ≤ T ≤ TC : Sd (T) = a g ∙ S ∙ η ∙2,5

[2.17]

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

[2.18]

[2.19]
𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ∶ 𝑆𝑑 (𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 ∙ [

𝑆𝑚á𝑥
𝑆𝑚á𝑥 − 1
𝑆 = {𝑆𝑚á𝑥 −
∙ (𝑎𝑔 − 1)
4
1

𝑇𝐶 ∙ 𝑇𝐷
]
𝑇2

𝑎𝑔 ≤ 1 𝑚/𝑠 2
1𝑚/𝑠 2 < 𝑎𝑔 < 4 𝑚/𝑠 2
𝑎𝑔 < 1 𝑚/𝑠 2

[2.20]

Onde:
𝑆𝑑 (𝑇) – Espectro de resposta elástica
𝑇 - Período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade
𝑎𝑔 – Valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo A (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅 )
𝑇𝐵 – Limite inferior do período no patamar de aceleração espectral constante
𝑇𝐶 – Limite superior do período no patamar de aceleração espectral constante
𝑇𝐷 – Valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante
𝑆 – Coeficiente de solo
𝜂 – Coeficiente de correcção do amortecimento, com o valor de referência 𝜂=1 pa 5% de amortecimento
viscoso
A aceleração a ser imposta em edifício novos, em Portugal continental, para cada tipo de sismo, surge
definida no Anexo Nacional do EC8-1 [18], onde consoante o grau de sismicidade são definidas zonas,
como se pode ver na Figura 2.18. A região de Lisboa, onde se encontra o edifício em estudo, insere-
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se nas zonas 1.3, para o sismo 1, e 2.3 para o sismo 2, que correspondem a acelerações máximas de
referência (𝑎𝑔𝑅 ) de de 1,5 m/s2 e 1,7 m/s2, respetivamente.

Figura 2.18 - Zonamento sísmico em Portugal continental para o sismo do Tipo 1 (a), e tipo 2 (b) [18]

Sendo um edifício de habitação, segundo o EC8-1 [18], classifica-se como um edifício corrente ao qual
é atribuída a classe II e como tal tem um fator de importância (𝛾𝐼 ) igual a 1,0 para ambos os sismos.
No entanto, no anexo nacional do EC8-3 [5], é definido que para edifícios de classe de importância II,
deve ser verificado o Estado Limite de Danos Severos (SD), o que implica uma redução do período de
retorno quando comparado com edifícios novos. Como tal é aplicado o fator de redução de 0,75 e 0,84
para as acelerações máximas de referência do sismo 1 e 2, respetivamente.
Tabela 2.7 Valores de cálculo das acelerações máximas de referência

Sismo

𝒂𝒈 [m/s2]

Tipo 1

1,125

Tipo 2

1,428

Conforme indicado no capítulo 2.3.1 referente à modelação dos elementos de fundação, consultando
a Memória Descritiva, onde o solo é definido como argiloso compacto, em conjunto com a carta
geológica de Lisboa, concluiu-se que o terreno de fundação se classifica como Tereno do Tipo C. No
anexo nacional do EC8-1 [18] são definidos os parâmetros 𝑆𝑚á𝑥 , 𝑇𝐵 , 𝑇𝐶 e 𝑇𝐷 , que se encontram
apresentados na Tabela 2.8, juntamente com todos os parâmetros necessários à definição do espectro
de resposta.
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Tabela 2.8 Parâmetros do espectro de resposta elástico

Parâmetro

Sismo 1

Sismo 2

Zona Sísmica

1.3

2.3

Classe de Importância

II

II

𝛾𝐼

1,0

1,0

𝑎𝑔𝑅

1,5

1,7

𝑎𝑔

1,125

1,428

𝜂

1,0

1,0

Tipo de Solo

C

C

𝑆𝑚á𝑥

1,6

1,6

𝑆

1,6

1,5

𝑇𝐶

0,1

0,1

𝑇𝐷

0,6

0,25

𝑇𝐷

2,0

2,0

Dado que em muitos dos casos o tempo de útil de vida da estrutura já ter sido ultrapassado, no Anexo
Nacional do EC8-3 [5] é definido um coeficiente multiplicativo a aplicar à aceleração máxima de
referência. Isto, pois, os valores para o período de retorno, de um sismo, definidos no EC8-1 [18], são
para estruturas novas e como tal o período de retorno para uma estrutura existente deve ser reduzido
em face às novas (308 anos). Na tabela apresentada de seguida, são apresentados os coeficientes
multiplicativos a aplicar na aceleração máxima de referência, 𝑎𝑔𝑅 .
Coeficiente Multiplicativo

Período de Retorno
(anos)

Sismo Tipo 1

Sismo Tipo 2

475

1,0

1,0

308

0,75

0,85

Por fim o espetro de resposta elástico no formato aceleração-deslocamento espectral, 𝑆𝑒 , é definido
pela equação seguinte:
𝑇 2
𝑆𝑒 = 𝑆𝑑 (𝑇). [ ]
2𝜋

[2.21]

2.7.3. Combinação de ações
Por forma a considerar o sismo nas ações impostas ao edifício, o Eurocódigo 0 [27] define uma
combinação de ações que tem como variável base a ação sísmica. A combinação define-se pela
equação [2.22].
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∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝜓𝐸,𝑖 . 𝑄𝑘,𝑖 + 𝐴𝐸𝑑

[2.22]

Esta combinação divide-se em duas partes, a relativa ás cargas gravíticas definida anteriormente na
equação [2.14] e a parte relativa à ação sísmica através da consideração do valor de cálculo da ação,
representado por 𝐴𝐸𝑑 . A ação sísmica será considerada através do seu espetro de resposta elástico,
sob a forma de aceleração.
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3. Avaliação Sísmica
3.1. Introdução
Após a modelação do edifício, feita com base nos pressupostos apresentados no capítulo anterior,
neste capítulo será feita uma avaliação sísmica do edifício. Apesar de, frequentemente, no
dimensionamento sísmico de edifícios novos não se considerar as escadas nos modelos numéricos,
sabe-se que estes elementos condicionam o desempenho sísmico dos elementos estruturais onde as
escadas apoiam. Nesse sentido, neste trabalho estuda-se o efeito da consideração no modelo numérico
das escadas neste tipo de edifícios, estruturas porticadas de betão armado, comparando o
desempenho sísmico do edifício com e sem escadas.
A análise sísmica, feita ao edifício em análise, tem por objetivo a avaliação do comportamento sísmico
da estrutura, por forma a aferir a necessidade de intervenção para garantir um desempenho adequado
na ocorrência de um sismo.
Segundo os pressupostos preconizados no EC8-3, a avaliação sísmica de um edifício poderá ser feita
com recurso a análises lineares ou não lineares. Nas análises lineares apenas são diretamente
considerados os comportamentos lineares dos elementos, sendo que os não lineares, como
fendilhação, plastificação ou cedência, são apenas considerados indiretamente através de fatores de
redução. As análises não lineares, que serão utilizadas nesta dissertação, apesar de serem mais
exigentes computacionalmente, pela modelação do comportamento não linear dos elementos,
apresentam resultados mais rigorosos da resposta sísmica da estrutura, permitindo assim uma melhor
avaliação da intervenção a realizar no edifício. Nesta dissertação, a avaliação sísmica será realizada
com base em análises estáticas não lineares.

3.2. Requisitos de Desempenho
Relativamente à avaliação e reabilitação de edifícios existentes, o EC8-3 [5] define como requisitos
fundamentais três estados limites de danos na estrutura. Estes estados podem ser aplicados quer ao
sistema global quer localmente aos diversos elementos.
a) Estado Limite de Colapso Eminente (NC) - Estado aplicável a estruturas com elevados danos
estruturais que, dado o colapso da maioria dos elementos da estrutura, apresenta uma
resistência e rigidez lateral residual reduzidas, bem como deslocamentos permanentes. Mesmo
sendo capaz de suportar as cargas verticais impostas, a ocorrência de novo sismo
provavelmente provocará o seu colapso.
b) Estado Limite de Danos Severos (SD) – Estado aplicável a estruturas que apresentem danos
consideráveis, apresentando ainda alguma resistência e rigidez lateral residual, mas com
deslocamentos consideráveis, bem como capacidade para suportar as cargas verticais
impostas. Em termos de elementos não estruturais, como paredes de enchimento, mesmo
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apresentando danos visíveis não sofreram rotura para fora do seu plano. Na ocorrência de um
novo sismo, a estrutura apenas terá capacidade para resistir, caso a intensidade seja
moderada.
c) Estado Limite de Limitação de Danos (DL) – Estado aplicável a estruturas que apresentem
apenas danos ligeiros, mantendo ainda as suas características de rigidez e resistência, não
necessitando a estrutura de qualquer reparação. Em termos de elementos não estruturais,
como paredes de enchimento, estes poderão apresentar alguma fendilhação distribuída,
podendo necessitar de uma intervenção ligeira.

A escolha dos critérios de desempenho a considerar, é habitualmente definida pelas autoridades
nacionais para os países onde o Eurocódigo se encontra em vigor, em virtude de estes critérios estarem
diretamente relacionados com a exigência imposta aos donos de obra no que toca ao reforço estrutural.
Nesse sentido, o Anexo Nacional do respetivo Eurocódigo define que para os edifícios existentes de
classe de importância II, na qual se enquadra o edifício em estudo, deve ser verificado o estado de
limite de danos severos (SD) definindo como período de retorno da ação sísmica 308 anos. No caso
de edifícios novos o período de retorno a considerar para a ação sísmica seria de 475 anos.

3.3. Critérios de Conformidade
A conformidade dos requisitos de desempenho apresentados no ponto anterior é garantida, tal como
enunciado no EC8-3 [5], segundo os critérios:
a) Definição da ação sísmica
b) Método de análise
c) Procedimentos de verificação e pormenorização
Em termos de verificação de segurança dos elementos estruturais, é feita a distinção entre elementos
dúcteis e frágeis, sendo que o que os distingue é que aos elementos dúcteis são associados a
elementos sujeitos a flexão, com ou sem esforço axial, enquanto que aos frágeis são associados os
sujeitos à rotura por esforço transverso (corte).
Segundo o EC8-3 [5] a segurança dos elementos dúcteis é verificada em termos de deformação e dos
elementos frágeis em termos de resistência; para os diferentes estados limites de danos, são definidos
os seguintes requisitos:
Estado Limite de Colapso Eminente (NC):
Componentes Dúcteis: 𝜃𝑁𝐶 < 𝜃𝑢
Componentes Frágeis: 𝑉𝐸𝑑,𝑁𝐶 < 𝑉𝑅𝑑
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Estado Limite de Danos Severos (SD):
3

Componentes Dúcteis: 𝜃𝑆𝐷 < 𝜃𝑢
4

Componentes Frágeis: 𝑉𝐸𝑑 < 𝑉𝑅𝑑
Estado Limite de Limitação de Danos (DL):
Componentes Dúcteis: 𝜃𝐷𝐿 < 𝜃𝑦
Componentes Frágeis: 𝑉𝐸𝑑 < 𝑉𝑅𝑑
Onde:
𝜃 – Rotação total da corda
𝜃𝑢 – Capacidade de rotação da corda última
𝜃𝑦 – Capacidade de rotação da corda de cedência
𝑉𝐸𝑑 – Esforço transverso atuante
𝑉𝑅𝑑 – Esforço transverso resistente
O esforço transverso atuante é calculado da seguinte forma: (i) se o elemento dúctil não está em
cedência, os esforços são os obtidos na análise; (ii) se está em cedência, os esforços transmitidos aos
elementos frágeis são calculados por condições de equilíbrio a partir da resistência dos elementos
dúcteis.

3.3.1. Componentes Dúcteis
De acordo com o EC8-3 [5], a verificação de componentes dúcteis é feita pela análise à capacidade de
rotação da corda, 𝜃, que consiste no ângulo formado pela tangente à fibra média do elemento, na
extremidade plastificada, e a corda que liga essa extremidade à extremidade do vão de corte, ou seja,
o ponto de inflexão que ocorre a uma distância do ponto A igual à do vão de corte, 𝐿𝑣 = 𝑀/𝑉.

Figura 3.1 - Rotação total da corda a. (Adaptado de [19])

A rotação total da corda, 𝜃, é definida por:
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𝜃=

𝛿𝐿𝑣
𝐿𝑣

[3.1]

Onde:
𝛿𝐿𝑣 – Flecha na extremidade do vão de corte
Os modelos mais comuns de rotação total da corda junto do ponto A, onde o momento será máximo,
baseiam-se na definição de curvatura última e de cedência na secção A, assumindo que em condições
últimas se desenvolve uma zona de curvatura constante com comprimento igual a 𝐿𝑝𝑙 . O que significa
que a distribuição real de curvaturas, que é aproximadamente triangular no comprimento de
plastificação, 𝑙𝑝𝑙 , é substituido por uma distribuição de curva uniforme sobre um comprimento igual a
𝐿𝑝𝑙 ≈ 0,5𝑙𝑝𝑙 , tal como é representado na Figura.3.2.

Figura.3.2 – Definição de comprimento de plastificação e de rótula plástica (Adaptado de [19])

Dado que da análise não linear realizada com recurso ao programa SAP2000 v20.0.0 [4], são retiradas
as rotações das rótulas plásticas, 𝜃𝑟𝑝 , torna-se necessária a determinação de resultados com base nas
rotações totais das cordas.
Atingida a curvatura última por parte da rótula plástica, e assumindo que a distribuição de curvaturas é
uniforme, a curvatura (𝜒) na secção A é definida por:
𝜒=

𝜃𝑟𝑝
𝐿𝑝𝑙

(3.2)

Onde:
𝜃𝑟𝑝 – Rotação da rótula plástica
𝐿𝑝𝑙 – Comprimento da rotula plástica
Segundo Fardis [19], encontrando-se a curvatura, 𝜒, entre os estados de cedência, 𝜒𝑦 , e o último, 𝜒𝑢 ,
o cálculo da rotação total da corda deve ser feito através da equação [3.3], que tem em conta tanto a
parcela elástica, como a parcela plástica da rotação.
𝜃 = 𝜒𝑦

𝐿𝑝
𝐿𝑣
+ (𝜒 − 𝜒𝑦 )𝐿𝑝 (1 −
)
3
2𝐿𝑣
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[3.3]

Para elementos cuja cedência das rótulas plásticas não tenha sido atingida, de forma a que apenas se
considere a parcela elástica, o cálculo da rotação total da corda deve ser feito com recurso à equação
[3.4]
𝜃=

𝑀
𝐿𝑣
(𝜒𝑦 )
𝑀𝑦
3

[3.4]

Para o estado de cedência em secções cuja área comprimida se integre num retângulo e estejam
sujeitas a flexão uniaxial, com ou sem esforço axial, Fardis [19] sugere as seguintes fórmulas empíricas
para o cálculo da curvatura e momento de cedência, 𝜒𝑦 e My.
𝜒𝑦 =

𝑀𝑦 = 𝜒𝑦 {𝐸𝑐

𝑓𝑦
𝐸𝑠 (1 − 𝜉𝑦 )𝑑

𝜉𝑦2 1 + 𝛿1 𝜉𝑦
𝐸𝑠 (1 − 𝛿1 )
𝜌𝑣
(
− ) +
[(1 − 𝜉𝑦 )𝜌1 + (𝜉𝑦 − 𝛿1 )𝜌2 + (1 − 𝛿1 )] } 𝑏𝑑 3
2
2
3
2
6

[3.5]

[3.6]

O cálculo da posição da linha neutra na cedência, 𝜉𝑦 , resulta de:
𝜉𝑦 = (𝛼 2 𝐴2 + 2𝛼𝐵)1⁄2 − 𝛼𝐴
𝛼=

𝐸𝑠
𝐸𝑐

[3.8]
𝑁
𝑏𝑑𝑓𝑦

[3.9]

𝜌𝑣 (1 + 𝛿1 )
𝑁
+
2
𝑏𝑑𝑓𝑦

[3.10]

𝐴 = 𝜌1 + 𝜌2 + 𝜌𝑣
𝐵 = 𝜌1 + 𝜌2 𝛿1 +

[3.7]

𝛿1 =

𝑑′
𝑑

Onde:
𝑑 e 𝑑′ - Alturas úteis das armaduras de tração e compressão, respetivamente
𝜌1 e 𝜌2 - Taxa de armadura de tração e compressão, respetivamente
𝜌𝑣 - Taxa de armadura da alma
𝑁 - Esforço axial
𝐸𝑐 e 𝐸𝑠 - Módulos de elasticidade do betão e do aço, respetivamente
𝑓𝑐 - Resistência do betão
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[3.11]

Calculada a rotação total da corda, de forma a que se possa verificar os estados limites exigidos pelo
EC8-3 [5], resta apenas o cálculo das capacidades de rotação última e de cedência, através das
expressões apresentadas de seguida.

Capacidade de Rotação última
0,225

𝜃𝑢𝑚

1
max(0,01; 𝜔′ )
=
0,016(0,3𝑣 ) [
𝑓]
𝛾𝑒𝑙
max(0,01; 𝜔) 𝑐

𝐿𝑣
(𝑚𝑖𝑛 (9; ))
ℎ

0,35

25

(𝛼𝜌𝑆𝑋

𝑓𝑦𝑤
)
𝑓𝑐 (1,25100𝜌𝑑 )

[3.12]

Onde,
𝛾𝑒𝑙 - Igual a 1,5 para os elementos sísmicos primários e igual a 1,0 para os elementos sísmicos
secundários
ℎ - Altura da secção transversal
𝐿𝑣 - Relação momento/esforço transverso na secção extrema
𝜐 = 𝑁/𝑏ℎ - Com b na zona comprimida e N o esforço axial em compressão
𝜔, 𝜔′ - Taxa mecânica das armaduras longitudinais tradicionais (incluindo armaduras de alma) e
comprimidas, respetivamente
𝑓𝑐 e 𝑓𝑦𝑤 - Tensão de rotura do betão à compressão e tensão de cedência dos estribos, respetivamente
𝜌𝑠𝑥 = 𝐴𝑠𝑥 ⁄𝑏𝑤 𝑠ℎ - Taxa de armadura transversal, paralela à direção X de carregamento
𝜌𝑑 - Taxa de armadura transversal inclinada
𝛼 - Coeficiente de eficácia de confinamento, igual a:

𝛼 = (1 −

∑ 𝑏𝑖2
𝑆ℎ
𝑆ℎ
) (1 −
) (1 −
)
2𝑏𝑜
2ℎ𝑜
6ℎ𝑜 𝑏𝑜

[3.13]

Capacidade de Rotação na Cedência:
𝜃𝑦 = 𝜒𝑦

𝜖𝑦 𝑑𝑏𝐿 𝑓𝑦
𝐿𝑣 𝑎𝑣 𝑧
ℎ
+ 0,0014 (1 + 1,5 ) +
3
𝐿𝑣
𝑑 − 𝑑′ 6√𝑓𝑦

[3.14]

Onde,
𝑎𝑣 - Igual a 1, caso seja expectável fendilhação por esforço transverso (𝑀𝑦 > 𝐿𝑣 𝑉𝑅,𝑐 ), caso contrário é
igual a 0
𝑧 - Braço do binário das forças interiores
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𝜀𝑦 - Cedência do aço
𝑉𝑅,𝑐 - Resistência de esforço transverso da secção sem armadura transversal

Considerações a Armaduras Lisas
As expressões apresentadas anteriormente, para definir a capacidade de rotação da corda, são válidas
para armaduras nervuradas comuns. No entanto, as armaduras usadas no caso de estudo são lisas,
como acontece aliás com a maioria dos edifícios de betão armado construídos até 1970. As armaduras
lisas garantem uma ligação ao betão substancialmente mais fraca, quando comparadas com
armaduras nervuradas comuns. Tal fato implica uma transmissão de cargas entre materiais inferior,
que implicitamente dará lugar a níveis de escorregamento superiores, o que terá influência direta na
capacidade resistente das secções críticas, tal como foi referido no capítulo 2.2.2. Como tal o EC8-3
[5] considera que os valores obtidos para a rotação total da corda devem ser iguais ao indicado de
seguida:
𝜃𝑁𝐶 = 0,8𝜃𝑢

[3.15]

3.3.2. Componentes Frágeis
Tendo em conta que este tipo de edifícios, e o caso de estudo em particular, foram dimensionados e
construídos numa altura que os conhecimentos no âmbito da engenharia sísmica eram reduzidos e que
os regulamentos existentes refletiam o conhecimento da época, o comportamento sísmico não é
adequado e apresentam diversas vulnerabilidades.
O modelo desenvolvido no programa SAP2000 [4] apenas permite considerar o comportamento à
flexão, o que implica que o comportamento não linear ao esforço transverso não pode ser modelado.
Como tal deve ser verificada a capacidade dos componentes frágeis e detetar quando ocorre a rotura
frágil dos elementos verticais, devendo proceder-se à verificação ao esforço transverso de cada um
dos elementos. De acordo com o que foi definido no início do capítulo 3.3, a verificação ao esforço
transverso é feita com base na capacidade resistente dos elementos.
Segundo o EC8-3 [5], a resistência ao esforço transverso para cargas cíclicas, deve ser feita com base
nas seguintes expressões:

𝑉𝑅 =

1 ℎ−𝑥
𝑝𝑙
[
𝑚𝑖𝑛(𝑁; 0,55𝐴𝑐 𝑓𝑐 ) + (1 − 0,05𝑚𝑖𝑛(5; 𝜇Δ ))
𝛾𝑒𝑙 2𝐿𝑉
∙ [0,16𝑚𝑎𝑥(0,5; 100𝜌𝑡𝑜𝑡 ) (1 − 0,16𝑚𝑖𝑛 (5;

𝐿𝑉
)) √𝑓𝑐 𝐴𝑐 + 𝑉𝑊 ]]
ℎ

[3.16]

Onde;
𝛾𝑒𝑙 - Igual a 1,5 para os elementos sísmicos primários e a 1,0 para os elementos sísmicos secundários
𝑥 - Altura da zona de compressão
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𝐴𝑐 - Área da secção transversal
𝑝𝑙

𝜇Δ - Coeficiente de ductilidade da rotação da corda (𝜃/𝜃𝑦 )
𝜌𝑡𝑜𝑡 - Taxa total de armaduras longitudinais
𝑉𝑊 = 𝜌𝑊 𝑏𝑊 𝑧𝑓𝑦𝑤 - Contribuição das armaduras transversais para a resistência ao esforço transverso
𝜌𝑡𝑜𝑡 - Taxa de armaduras transversais
A resistência ao esforço transverso, tendo em conta o esmagamento das escoras comprimidas da alma
das paredes, obtém-se segundo a seguinte expressão.
𝑝𝑙

𝑉𝑅,𝑚𝑎𝑥 =

0,85 (1 − 0,06𝑚𝑖𝑛(5; 𝜇Δ ))
𝛾𝑒𝑙

(1 + 1,8𝑚𝑖𝑛 (0,15;

𝑁
)) (1
𝐴𝑐 𝑓𝑐

+ 0,25𝑚𝑎𝑥(1,75; 100𝜌𝑡𝑜𝑡 )) (1 − 0,2min (1 − 0,2𝑚𝑖𝑛 (2;

𝐿𝑣
))) √𝑓𝑐 𝑏𝑤 𝑧
ℎ

[3.17]

3.4. Análise Dinâmica Modal
Por forma a avaliar as propriedades dinâmicas da estrutura em estudo, foi feita uma análise modal. Aos
modelos, com e sem escadas, desenvolvidos em SAP2000 [4] foram realizadas análises modais que
permitiram a determinação dos principais modos de vibração (𝜙𝑛 ), os períodos (𝑇) e contribuição das
massas modais efetivas, segundo as direções X, Y e de torção segundo Z (𝑀𝑋𝑛 , 𝑀𝑌𝑛 e 𝑅𝑍𝑛
respetivamente), conforme referencial apresentado na Figura 3.3, correspondentes a cada modo. Os
resultados obtidos para os modelos, com e sem escadas, foram então comparados por forma a avaliar
a contribuição das escadas no comportamento dinâmico da estrutura global, segundo o referencial e
alinhamentos apresentados na seguinte figura.
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Figura 3.3 - Identificação do referencial X,Y e alinhamentos considerados

Na Tabela 3.1 são apresentados os resultados para os primeiros 6 modos de vibração da estrutura sem
escadas, pois os modos seguintes apresentam uma participação substancialmente reduzida.
Tabela 3.1 - Modos de vibração do modelo sem escadas

Periodo (s)

Modo

MXn

MYn

RZ

0,0%

0,4%

1

(X)

0,523

74,9%

2

(Y)

0,384

0,2%

65,4%

9,9%

3

(r)

0,320

0,2%

10,6%

63,0%

4

(X)

0,175

11,2%

0,0%

0,1%

5

(Y)

0,136

0,0%

9,1%

0,7%

6

(r)

0,123

0,0%

0,0%

2,1%

De seguida são representados os três modos fundamentais de vibração para o edifício sem escadas.
O primeiro modo de vibração, o de translação segundo X é representado na Figura 3.4, o segundo, de
translação segundo Y na Figura 3.5 e o terceiro, de torção segundo Z na Figura 3.6.
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Figura 3.4 - Edifício sem escada: representação do primeiro fundamental modo de vibração, translação
segundo X, em planta e no alinhamento B conforme Figura 3.3

Figura 3.5 - Edifício sem escada: representação do segundo modo fundamental de vibração, translação
segundo Y, em planta e no alinhamento 0 conforme Figura 3.3

Figura 3.6 - Edifício sem escada: representação do terceiro modo fundamental de vibração, torção em Z, em
planta e em 3D
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Avaliando os resultados obtidos, é notório que a estrutura apresenta um primeiro modo de vibração
praticamente de translação pura segunda X, fazendo notar a flexibilidade da estrutura nesta direção e
que o centro de massa e rigidez da mesma, se encontram praticamente no mesmo alinhamento. No
segundo modo de vibração, de translação segundo Y, a assimetria, provocada principalmente pela
localização do núcleo de escadas, mas também pelas paredes de enchimento, provoca uma torção
neste modo. O terceiro, e último modo fundamental, caracteriza-se pela torção segundo o eixo Z, tendo,
tal como expectável, uma parcela significativa de translação segundo o eixo Y. Os restantes modos
apresentados, 4, 5 e 6 na Tabela 3.1, apresentam períodos de vibração significativamente inferiores
aos modos fundamentais e com fatores de participação modal reduzidos, sendo expectável que estes
tenham pouca influência na estrutura.
Na tabela seguinte são apresentados os mesmos 6 modos de vibração para o edifício, considerando a
contribuição das escadas.
Tabela 3.2 - Modos de vibração do modelo com escadas

Modo

Periodos (s)

MXn

MYn

RZ
2,8%

1

(X)

0,436

73,7%

0,2%

2

(Y)

0,389

0,5%

74,2%

1,2%

3

(r)

0,346

2,4%

1,8%

69,8%

4

(X)

0,145

10,6%

0,1%

0,6%

5

(Y)

0,137

0,2%

10,0%

0,1%

6

(r)

0,123

0,5%

0,0%

5,2%

De seguida são representados os três modos fundamentais de vibração para o edifício com escadas.
O primeiro modo de vibração, o de translação segundo X é representado na Figura 3.7, o segundo, de
translação segundo Y na Figura 3.8 e o terceiro, de torção segundo Z na Figura 3.9.

Figura 3.7- Edifício com escada: representação do primeiro fundamental modo de vibração, translação
segundo X, em planta e no alinhamento B conforme Figura 3.3

45

Figura 3.8 - Edifício com escada: representação do segundo modo fundamental de vibração, translação
segundo Y, em planta e no alinhamento 0 conforme Figura 3.3

Figura 3.9 - Edifício com escada: representação do terceiro modo fundamental de vibração, torção em Z, em
planta e em 3D

Comparando os resultados obtidos para os dois modelos, é notório que as escadas têm uma
contribuição significativa na rigidez do edifício, o que pode ser verificado pela redução do período do
primeiro modo de vibração, o de translação segundo X, e um maior acoplamento da torção (sem
escadas o modo translação x era praticamente um modo puro, sem contribuição da torção). O segundo
modo de vibração, tal como o primeiro, mantem a mesma direção que o respetivo modo no modelo
sem escadas. Em termos de período, este tem praticamente o mesmo valor, no entanto, é bem visível
o aumento da participação modal segundo a direção Y e a redução de torção neste modo. Tal facto
pode ser justificado pelo patim entre pisos, que se desenvolve na direção Y e como tal acaba por dar
mais rigidez à estrutura naquela zona, reduzindo assim os efeitos de torção. Para o terceiro modo de
vibração, a rigidez observada no modo anterior ainda é mais notória, com a redução substancial da
contribuição da translação segundo Y, aumentando no entanto, substancialmente segundo a direção
X. Para os restantes modos de vibração, apesar de um aumento muito ligeiro na rigidez da estrutura,
estes continuam sem ter um impacte significativo.
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Em termos globais, os resultados obtidos em termos de caraterísticas dinâmicas para o modelo com
escadas são em muito semelhantes aos obtidos no modelo sem escadas, com exceção da direção X,
direção na qual se desenvolvem as escadas. Como é visível na tabela apresentada de seguida, que
compara os períodos de vibração para os principais modos de vibração (em valor absoluto e em
percentagem), esta é a única direção na qual é notória uma variação do período de vibração da
estrutura.
Tabela 3.3 - Comparação dos períodos dos modos fundamentais de vibração do edifício com e sem escadas

Período de Vibração (s)
Modo

Direção

Sem escadas

Com escadas

Comparação de períodos
(%)

1

(X)

0,523

0,436

20%

2

(Y)

0,384

0,389

1,3%

3

(r)

0,320

0,346

7,5%

3.5. Análise Estática Não Linear
Na ocorrência de um sismo da intensidade, conforme o que é imposto para a verificação da segurança
de acordo com o anexo nacional da Parte 3 do Eurocódigo 8 [5], é esperado que um número significativo
de elementos estruturais entre em regime não linear.
Tal como Fardis indica em [19], uma análise não linear de uma estrutura resistente permite a avaliação
da capacidade real de resistência ao sismo, quer de estruturas existentes quer de estruturas novas.
Ao contrário das análises lineares, que são normalmente as usadas em gabinetes de projeto para o
dimensionamento de estruturas novas, as análises não lineares devem ser as usadas para a avaliação
sísmica adequada de edifícios existentes. Este tipo de análise apenas ganhou visibilidade significativa
com a saída da norma ATC [14] em 1996, que abordava a reabilitação sísmica de estruturas existentes,
e desde então é o principal método de análise para estes casos.
A análise “Pushover”, como é habitualmente chamada a análise estática não linear, é atualmente o
procedimento não linear mais usado. O carregamento lateral monotónico aplicado à estrutura, em cada
uma das direções principais, pretende simular as forças de inércia resultantes da atuação da
componente horizontal da ação sísmica. Este método permite a avaliação e distribuição de danos numa
estrutura para diferentes níveis de intensidade da ação sísmica e, consequentemente, para diferentes
estados limite.
Nesta dissertação considerou-se o método N2 desenvolvido por Fajfar que o começou a desenvolver
na década de 80, tendo apresentado em 1998 [28] um documento no qual resumia as suas vantagens
e desvantagens. Posteriormente, este viria a ser o método sugerido pelo EC8-1 [18] para a obtenção
do deslocamento-alvo da estrutura.
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3.5.1. Carregamentos Laterais
Em termos de carregamentos laterais impostos na estrutura, para a realização de análises estáticas
não lineares, o método sugerido pelo EC8-1 [18] propõe a consideração de dois tipos de distribuição:
Distribuição Uniforme
Corresponde à consideração de uma aceleração de resposta uniforme e a distribuição de forças laterais
apenas proporcionais à massa.
Distribuição Modal
Pretende simular as forças de inércia correspondentes ao modo de vibração condicionante segundo a
direção na qual o carregamento vai ser imposto; corresponde normalmente ao primeiro modo nessa
direção. Para cada direção, o incremento de carga no piso i está diretamente relacionado com as
massas, 𝑚𝑖 (massa do piso i), bem como com a componente do modo considerado nesse piso, Φ𝑖 , tal
como se pode ver na equação seguinte.
𝐹𝑖 = 𝑚𝑖 ∙ Φi

[3.18]

3.5.2. Curvas de Capacidade
De forma a ter uma ideia do comportamento não linear das estruturas, a relação esforço de corte basal
deslocamento de topo, é determinada para os diferentes carregamentos laterais considerados (para
diferentes direções e sentidos), recorrendo a análises estáticas não lineares; estas relações, designamse por Curvas de Capacidade, e caraterizam a capacidade resistente estrutural. Estas curvas embora
sejam o resultado de uma análise estática, apresentam, para uma grande maioria dos edifícios
existentes, resultados muito similares aos que seriam obtidos por uma análise dinâmica não linear da
mesma estrutura. Como tal, dada a maior simplicidade das análises estáticas não lineares, face às
análises dinâmicas não lineares, estas curvas são bastante usadas para o estudo do comportamento
sísmico e avaliação de segurança das estruturas existentes.
Nas figuras seguintes são representadas as curvas de capacidade para ambos os modelos em análise,
com e sem escadas, bem como para todos as distribuições de forças aplicadas, no sentido mais
condicionante.
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Figura 3.10 - Curvas de Capacidade para os modelos com e sem escadas

Analisando os resultados obtidos, é bem visível que a consideração, ou não, das escadas e patins tem
um impacto significativo no desempenho da estrutura, sendo visível um aumento dos deslocamentos e
de força de corte basal correspondentes ao início prematuro do comportamento não linear, quando as
escadas e patins não são considerados. O aumento de deformação em regime plástico é bastante mais
significativo segundo a direção X, direção na qual se desenvolvem as escadas do edifício, do que na
direção Y.
Em termos de direção de carregamento, é notório que na direção Y a estrutura apresenta maior
resistência. De facto, para qualquer uma das distribuições de forças laterais consideradas, a força de
corte basal máxima atingida na direção Y é sempre significativamente superior à força correspondente
segundo X, podendo levar a que a direção X seja condicionante (no entanto é também importante
avaliar a ductilidade em cada direção). Tais resultados podem ser explicados pela maior rigidez e
resistência que a estrutura apresenta segundo a direção Y, que resultam do fato de a maioria dos
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elementos verticais terem uma maior inércia nessa mesma direção, bem como o contributo das paredes
de enchimento nesta direção. Na direção perpendicular, que à partida seria a direção em que o edifício
apresentaria maior rigidez, a abertura existente até ao primeiro piso tem um impacto negativo no
desempenho da estrutura, quando sujeita a carregamentos horizontais nessa direção
Por outro lado, verifica-se sempre que o modelo com escadas conduz, para qualquer distribuição de
carregamento lateral e direção, a valores de força de corte basal inferiores aos que se verificam para o
modelo sem escadas. Este modelo é assim o modelo condicionante e, por outro lado, o que modela de
forma mais adequada, o existente.

3.5.3. Avaliação do Desempenho - Método N2
O Método N2 sugerido pelo EC8-1 [18], consiste num método simplificado de cálculo usado para a
obtenção do deslocamento alvo para determinada intensidade da ação sísmica. A ação sísmica é
definida a partir de espectro de resposta, no formato Aceleração-Deslocamento espectral. Este
procedimento obrigada a transformação da estrutura, um sistema de múltiplos graus de liberdade,
MDOF – Multi-Degree-of-Freedom, num sistema de um grau de liberdade equivalente, SDOF – SingleDegree-of-Freedom.
O método é então resumido nos 6 passos descritos de seguida.
1º Passo – Dados:
A modelação dos elementos constituintes da estrutura resistente deve ter em conta o seu
comportamento não linear e a ação sísmica que resulta da definição do seu espectro de resposta
elástico. Tanto as definições dos elementos estruturais, materiais e elementos resistentes, bem como
a ação sísmica, já foram definidos no Capítulo 2.
2ª Passo – Modelo de um grau de liberdade Equivalente e Curva de Capacidade
A transformação do sistema de múltiplos graus de liberdade num sistema de apenas um grau passa
pela definição do fator de transformação, Γ, que deve ser calculado para cada direção, segundo a
seguinte equação.
Γ=

𝑚∗
∑ 𝑚𝑖 Φ𝑖2

[3.19]

Onde,
𝑚∗ - Massa equivalente
𝑚∗ = ∑ 𝑚𝑖 Φ𝑖 = ∑ 𝐹̅𝑖
𝑚𝑖 – Massa do piso 𝑖
Φ𝑖 – Amplitude de vibração do piso 𝑖
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[3.20]

Sendo que para os sistemas de um grau de liberdade as Forças de Corte Basal, 𝐹 ∗ , e deslocamento,
𝑑 ∗ , são calculados pelas seguintes expressões:
𝐹𝑏
Γ
𝑑
𝑛
𝑑∗ =
Γ
𝐹∗ =

[3.21]
[3.22]

Onde,
𝐹𝑏 - Força de corte basal para o sistema SDOF
𝑑 ∗ - Deslocamento do nó de controlo do sistema SDOF

Na tabela seguinte, são apresentados os fatores de transformação e massa equivalente obtidos para
ambas as direções em análise, X e Y, bem como para ambos os modelos considerados.
Tabela 3.4 - Coeficientes de transformação

Modelo com Escadas

Modelo sem Escadas

X

Y

X

Y

Pisos

mi (ton)

φi

φi

φi

φi

0

134,27

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1

154,47

0,0060

0,0058

0,005933

0,005525

2

153,08

0,0140

0,0142

0,014755

0,013633

3

153,08

0,0215

0,0220

0,023173

0,020992

4

153,08

0,0274

0,0277

0,029503

0,026323

5

112,32

0,0308

0,0308

0,033109

0,02926

𝒎∗𝒊

451,764

406,829

451,764

406,829

𝚪

1,312

1,473

1,312

1,473

3º Passo – Determinação da relação idealizada força/deslocamento elasto-perfeitamente
plástica
Tendo definida a curva de capacidade para um sistema de um grau de liberdade, torna-se necessária
a definição da relação idealizada elasto-perfeitamente plástica através da aproximação da curva de
capacidade do sistema SDOF a uma curva bilinear tal como se mostra na figura seguinte.
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Figura 3.11 - Determinação da relação idealizada força/deslocamento elasto-perfeitamente plástica
(Adaptada do EC8-1 [18])

Onde ,
𝐴 - Formação do Mecanismo
∗
𝑑𝑚
- Deslocamento último

𝐹𝑦∗ - Força de cedência
𝑑𝑦∗ - Deslocamento de cedência (limite de elasticidade)

Para a definição destes pontos segundo Cattari e Lagomarsino [29], foram usados os seguintes
critérios:
∗
a) O deslocamento último, 𝑑𝑚
(ou 𝑑𝑢∗ ) ocorre quando a força de corte basal máxima sofre uma

redução de 20%
b) A rigidez inicial é determinada pela definição de um outro ponto localizado no passo de cálculo
em que são atingidos 70% da carga máxima
c) A força, 𝐹𝑦∗ , é determinada de tal forma, que a área sob a curva bilinear seja igual à da curva
de capacidade até ao deslocamento último
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Tabela 3.5 - Definição da relação idealizada força/deslocamento elasto-perfeitamente plástica

Modelo com escadas
Direção

Carregamento

Modelo sem escadas

𝐝∗𝐲

𝐝∗𝐦

𝐅𝐲∗

𝐄𝐦

𝐝∗𝐲

𝐝∗𝐦

𝐅𝐲∗

𝐄𝐦

[m]

[m]

[kN]

[kJ]

[m]

[m]

[kN]

[kJ]

x+

Uniforme

0,016

0,025

1139,8

19,9

0,021

0,071

854,1

52,1

x-

Uniforme

0,015

0,031

1132,0

26,7

0,021

0,075

1051,6

68,4

y+

Uniforme

0,025

0,068

2250,0

124,0

0,022

0,061

2002,5

99,2

y-

Uniforme

0,026

0,066

2274,6

121,2

0,021

0,057

1977,7

92,5

x+

Modal

0,014

0,032

798,6

20,0

0,023

0,074

637,0

39,8

x-

Modal

0,016

0,027

841,8

15,8

0,019

0,076

691,4

46,0

y+

Modal

0,030

0,072

2113,9

120,5

0,023

0,062

1850,8

93,2

y-

Modal

0,031

0,072

2180,8

122,1

0,023

0,059

1879,4

89,6

De seguida é representada a relação idealizada força/deslocamento elasto-perfeitamente plástica para
cada carregamento aplicado à estrutura

Figura 3.12 - Representação da relação idealizada força/deslocamento elasto-perfeitamente plástica

4º Passo – Determinação do período do sistema idealizado equivalente com um só grau
de liberdade
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Os períodos 𝑇 ∗ do sistema idealizado equivalente com um só grau de liberdade é determinado de
acordo com a equação seguinte. A Tabela 3.6 apresenta os valores de T* obtidos para os diferentes
modelos e carregamentos laterais.

𝑇 ∗ = 2𝜋√

𝑚∗ 𝑑𝑦∗
𝐹𝑦∗

[3.23]

Tabela 3.6 - Período do sistema idealizado SDOF

Modelo com escadas

Modelo sem escadas

Direção

Carregamento

T* [s]

T* [s]

x+

Uniforme

0,497

0,658

x-

Uniforme

0,488

0,595

y+

Uniforme

0,453

0,421

y-

Uniforme

0,453

0,415

x+

Modal

0,564

0,802

x-

Modal

0,583

0,707

y+

Modal

0,504

0,450

y-

Modal

0,508

0,444

Analisando os resultados obtidos para o período do sistema de um só grau de liberdade, é possível
concluir que as escadas têm um efeito não desprezável na rigidez do edifício.
5º Passo – Determinação do deslocamento-alvo para o sistema equivalente com um só
grau de liberdade
O desempenho sísmico da estrutura é determinado em termos de deslocamento máximo imposto pelo
sismo, no deslocamento de topo do edifício. A este deslocamento é chamado deslocamento-alvo e
segundo o Método N2, é calculado com base na regra do deslocamento equivalente modificada para
sistemas de período 𝑇 ∗ e comportamento elástico ilimitado. O deslocamento-alvo é calculado por:
∗
𝑑𝑒𝑡
= 𝑆𝑒 (𝑇 ∗ ) ∗ [

𝑇∗ 2
]
2𝜋

[3.24]

Onde 𝑆𝑒 (𝑇 ∗ ) é o valor do espectro de resposta elástica de aceleração para o período 𝑇 ∗ . Para estruturas
com baixo período e para estruturas de período médio ou longo, devem ser aplicadas diferentes
expressões, para a determinação do deslocamento-alvo, 𝑑𝑡∗ , como se indica de seguida (Figura 3.13),
onde o período de transição entre os tipos de estrutura é definido pelo 𝑇𝐶 .
a) 𝑻∗ < 𝑻𝑪
Se 𝐹𝑦∗ ⁄𝑚∗ < 𝑆𝑒 (𝑇 ∗ ) a resposta será elástica, logo:
∗
𝑑𝑡∗ = 𝑑𝑒𝑡
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[3.25]

Se 𝐹𝑦∗ ⁄𝑚∗ ≥ 𝑆𝑒 (𝑇 ∗ ) a resposta será não linear, logo:
𝑑𝑡∗ =

∗
𝑑𝑒𝑡
𝑇𝐶
∗
(1 + (𝑞𝑢 − 1) ∗ ) ≥ 𝑑𝑒𝑡
𝑞𝑢
𝑇

[3.26]

Onde 𝑞𝑢 é a relação entre a aceleração na estrutura com comportamento elástico ilimitado 𝑆𝑒 (𝑇 ∗ ) e na
estrutura com resistência 𝐹𝑦∗ ⁄𝑚∗ .
𝑞𝑢 =

𝑆𝑒 (𝑇 ∗ )𝑚∗
𝐹𝑦∗

[3.27]

b) 𝑻∗ ≥ 𝑻𝑪 (períodos médios e longos)
∗
𝑑𝑡∗ = 𝑑𝑒𝑡

[3.28]

Figura 3.13 - Determinação do deslocamento-alvo para o sistema equivalente com um só grau de liberdade
(Adaptado do EC8-1) para (a) Períodos curtos e (b) Períodos médios e longos

Passo 6 – Determinação do deslocamento-alvo para o sistema com vários graus de liberdade
O deslocamento-alvo da estrutura em análise, que corresponde ao sistema com vários graus de
liberdade, é calculado pela equação seguinte. Este deslocamento corresponderá ao deslocamento do
ponto de controlo da estrutura.
𝑑𝑡 = Γ ∙ 𝑑𝑡∗

[3.29]

Na tabela seguinte são apresentados os valores obtidos para o deslocamento-alvo, 𝑑𝑡 , para os diversos
carregamentos que foram aplicados a cada uma das estruturas consideradas. A verificação do
desempenho estrutural passará pela comparação do deslocamento-alvo obtido com o deslocamento
último reduzido em 25%, dada a utilização de armaduras lisas. Esta verificação encontra-se também
na tabela seguinte.
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Tabela 3.7 - Verificação de desempenho estrutural
Modelo com Escadas

Modelo sem Escadas

Direção

Carregamento

𝒅𝒖 [m]

𝒅𝒕 [m]

𝟑
𝒅
𝟒 𝒖
𝒅𝒕

Verificação

𝒅𝒖 [m]

𝒅𝒕 [m]

𝟑
𝒅
𝟒 𝒖
𝒅𝒕

Verificação

x+

Uniforme

0,025

0,040

0,63

✖

0,070

0,058

1,21

✔

x-

Uniforme

0,031

0,039

0,79

✖

0,074

0,052

1,42

✔

y+

Uniforme

0,066

0,030

2,21

✔

0,067

0,029

2,28

✔

y-

Uniforme

0,065

0,030

2,16

✔

0,063

0,029

2,23

✔

x+

Modal

0,032

0,049

0,65

✖

0,073

0,071

1,03

✔

x-

Modal

0,026

0,051

0,52

✖

0,075

0,062

1,20

✔

y+

Modal

0,070

0,037

1,89

✔

0,069

0,034

2,05

✔

y-

Modal

0,070

0,038

2,47

✔

0,065

0,033

2,67

✔

Tal como é visível pela análise dos resultados obtidos para este passo, para o modelo do edifício onde
não foram consideradas as escadas, a verificação de segurança tanto segundo Y como segundo X é
verificado para todos os carregamentos aplicados, ao invés do que sucede no modelo em que se
consideram as escadas.
No edifício em estudo, tal como foi demonstrado no Capítulo 2, as paredes de enchimento passiveis de
serem consideradas no modelo numérico encontram-se todas segundo a direção Y, havendo pelo
menos uma parede por cada pórtico da estrutura. Estas paredes têm uma contribuição significativa
para a rigidez da estrutura, essencialmente na sua fase elástica, dado que apresentam uma rotura
prematura e frágil quando comparadas com os restantes elementos. Aliando o aumento de rigidez dado
pelas paredes de enchimento com a rigidez da estrutura de betão armado, o bom desempenho,
expectável, da estrutura global nesta direção, acaba por ser comprovado pelas verificações
apresentadas anteriormente.
No modelo numérico onde foram consideradas as escadas, os critérios de desempenho apenas se
verificam para os carregamentos segundo Y. Em X apenas são verificados para um dos carregamentos,
tornando-se evidente o impacte da consideração ou não, das escadas neste tipo de análise, como será
demonstrado de seguida.

3.5.4. Deslocamentos Relativos
O EC8-1 [18] define, para o dimensionamento de edifícios novos, um limite superior para os
deslocamentos relativos entre os pisos, para o estado de limitação de danos.
𝑑𝑟 𝜈𝑟 ≤ 0,005ℎ
Onde,
𝑑𝑟 – Deslocamento relativo entre pisos
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𝑣𝑟 – Coeficiente de redução da ação sísmica associada ao requisito de limitação de danos. Para
edifícios correntes de betão armado, com Classe de Importância I, recomendam-se os valores de 0,4
e 0,55 para os sismos do tipo 1 e 2, respetivamente
ℎ - Altura entre pisos
Apesar de esta condição não ser exigida em estruturas existentes (EC8-3 [5]), apenas em novas, a
estrutura foi avaliada para esta condição apenas como referência. Nesse sentido atribui-se o valor de
0,4 ao coeficiente 𝑣𝑟 , o que implica que o deslocamento relativo aceitável corresponderia a 1,25%h.
Tendo os pisos do edifício em estudo uma altura de 3,06 m, o deslocamento relativo máximo aceitável
para esta estrutura estaria na ordem dos 3,8% o que, como se pode ver nos gráficos apresentados de
seguida, nunca é atingido. Para cada carregamento foi considerada a pior direção de carga.

Figura 3.14 - Deslocamentos relativos do centro de massa do edifício, com e sem escadas

Na direção Y, a falta de paredes de enchimento no piso 0, devido à presença de lojas, é notória nos
deslocamentos a que o edifício é sujeito, podendo ser classificado como um piso vazado (Soft-Storey).
Na direção X, direção segundo a qual a estrutura não verifica os critérios de segurança, é significativa
uma diferença substancial dos deslocamentos obtidos entre o edifício, com e sem escadas.

3.5.5. Efeitos da Consideração das Escadas
Analisando os resultados do modelo em que foram consideradas as escadas e respetivos patins, e
comparando com o edifício sem a modelação das escadas, torna-se ainda mais evidente que estes
elementos devem ser considerados quando é feita uma análise sísmica de um edifício; quer na
avaliação de um edifício existente ou no dimensionamento de um edifício novo.
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A não consideração destes elementos, como acontece frequentemente no dimensionamento sísmico
de edifícios, poderia ser considerado um procedimento conservativo, alegando-se que a resistência da
estrutura real será superior à considerada em projeto. De acordo com [30], tal alegação só pode ser
considerada como verdadeira quando não são consideradas ações horizontais. Para a avaliação (e
dimensionamento) sísmica de estruturas, a não consideração do efeito das escadas conduzirá a
resultados contra a segurança.
Na Figura 3.15 é representada em 3D a distribuição de danos (em termos de deformação) para o
edifício sem escadas e para o edifício com escadas. Esta representação de danos corresponde a uma
distribuição lateral de forças modal e segundo X e ao valor de deslocamento último do edifício com
escadas.
Para o edifício sem escadas, como se pode ver na Figura 3.15, os danos concentram-se no 2º Andar,
devido à redução de secção e/ou de armadura nos elementos verticais deste andar.
Para o edifício com escadas, e de acordo com os resultados obtidos, é evidente que o comportamento
não linear do edifício, e consequentemente os danos, se vão concentrar onde a escada assenta, bem
como ao nível do 2º Andar. Isto, pois, tal como evidenciado no modelo sem escadas, pela redução de
armaduras e/ou secções neste andar, que em ambos os casos chegam a valores na ordem dos 40%,
este será o andar mais suscetível aos efeitos da ação sísmica. A consideração das escadas, agrava
ainda mais a situação existente, principalmente neste andar, pois nos pilares onde a escada
descarrega, ao serem travados a aproximadamente meia altura, ficam sujeitos a deformações mais
elevadas, o que provoca o colapso precoce da estrutura. Esta distribuição localizada de danos é
demonstrada em maior detalhe na Figura 3.16, onde é representado o alinhamento mais condicionante
(alinhamento B conforme Figura 3.3) para o edifício sem escadas e com escadas.
A escala utilizada para representação dos danos em cada rótula plástica encontra-se descrita no
Capítulo 2.5. No entanto recorda-se que o B corresponde ao início da cedência da secção, o IO à
curvatura de cedência das armaduras, o LS a ¾ da curvatura última, CP à curvatura última e o E ao
colapso da seção.

58

Figura 3.15 - Representação 3D da distribuição de danos para o valor de deslocamento último do edifício com
escadas, para o Carregamento Modal segundo: Edifício sem escada (no topo) e Edifício com escada (em baixo)
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Figura 3.16- Representação da distribuição de danos para o deslocamento último do edifício com escadas e para
o Carregamento Modal segundo X no Alinhamento B: edifício sem escadas (topo) e edifício com escadas (em
baixo)

3.5.6. Verificação da Segurança dos Elementos Estruturais
Tendo-se feito a análise estática não linear da estrutura global, nesta fase será feita a avaliação do
desempenho dos elementos verticais da estrutura, para o carregamento mais condicionante, que tal
como referido anteriormente, é o carregamento lateral modal segundo X para o estado limite de danos
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severos, isto é para um período de retorno reduzido em relação ao considerado para o
dimensionamento sísmico de estruturas novas.
Para a distribuição modal de forças laterais na direção X e para o sismo a considerar para o estado
limite de danos severos, serão verificados os esforços e deformações obtidos para o deslocamentoalvo, com base nas verificações preconizadas no EC8-3 [5] e enunciadas no decorrer do presente
capítulo.
Ao sujeitar uma estrutura a um carregamento, seja este horizontal ou vertical, o colapso dos seus
elementos dar-se-á de forma progressiva, isto porque à medida que os elementos vão entrando em
rotura, o caminho de carga vai-se adaptando e redirecionando o excedente de carga para outros
elementos resistentes. Esta alteração do caminho de cargas poderá dar-se sucessivamente até ao
colapso total da estrutura, ou a um colapso precoce devido à formação de mecanismos parciais.
Segundo Fardis [19], com exceção de casos muito específicos onde são encontradas deficiências no
dimensionamento das vigas, a reabilitação de estruturas porticadas poderá cingir-se ao reforço dos
elementos verticais, podendo estender-se aos nós de ligação viga-pilar. Tal justifica-se, visto que na
ocorrência de um sismo, os elementos mais solicitados serão os verticais, pilares e paredes, o que leva
a que a distribuição de danos seja mais significativa nos elementos verticais.
Tento em conta a maior facilidade de execução dos reforços em elementos verticais, quando
comparado com os horizontais, aliado ao facto de o colapso dos elementos horizontais ter um menor
impacte na estabilidade global da estrutura, a verificação aos elementos horizontais poderá ser
dispensada no caso de estes apresentarem um dimensionamento adequado para resistir às cargas
verticais e horizontais impostas, o que acontece na estrutura em estudo. Pelas razões enunciadas
acima, optou-se por analisar com maior preponderância o impacte nos elementos verticais da estrutura.
No que respeita aos elementos verticais, as deficiências no dimensionamento de estruturas resistentes
ao sismo utilizadas na época do edifício em estudo, são evidenciadas nos resultados da análise
“pushover” realizada. Dados os pequenos deslocamentos relativos a que os pórticos estão sujeitos, tal
como enunciado no capítulo 3.5.4, a exigência nos pilares é pouco significativa no que respeita à flexão,
com exceção dos pilares onde assenta o patim entre pisos.
Na Tabela 3.8 são apresentados os resultados da verificação aos estados limites, correspondentes à
combinação mais desfavorável, para cada pilar dos pórticos mais relevantes, considerando os
deslocamentos-alvo para a ação sísmica não reduzida, sendo possível observar a relação entre rotação
total das cordas, equação [3.3], e a capacidade de rotação última calculada com base no EC8-3 [5]
equação [3.12]. Os valores apresentados são o máximo, entre a base e o topo, para cada elemento
estrutural vertical.
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Tabela 3.8 - Estado limite de flexão dos elementos verticais para a combinação mais desfavorável
Pórtico 0
Alinhamento Piso

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

A

B

C

θ/θNC
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
1%

Pórtico 2

EL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

θ/θNC
2%
2%
2%
1%
0%
4%
7%
959%
12%
1%
2%
2%
1%
1%
1%

Pórtico 3

θ/θNC
1%
3%
3%
3%
1%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
4%
4%
3%
1%

Pórtico 5

θ/θNC
EL
DL
1%
DL
2%
DL
2%
DL
1%
DL
1%
DL
0%
DL
1%
DL
1%
DL
0%
DL
0%
DL
0%
DL
2%
DL
2%
DL
2%
DL
2%
X – Rotura da seção
DL – Verifica o Estado Limite de Limitação de Danos
θ/θNC – Rotação total da corda pela Rotação última

EL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

x
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

θ/θNC
2%
4%
4%
4%
2%
2%
4%
4%
4%
2%
1%
3%
3%
3%
1%

Pórtico 6

EL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

EL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

No que respeita à capacidade de flexão dos elementos verticais, é visível uma rotura precoce nos
pilares do núcleo de escada onde, tal como referido anteriormente, assenta o patim entre pisos.
Na Tabela seguinte são apresentados os resultados da verificação ao esforço transverso dos elementos
verticais, considerando a resistência de cada elemento para ações cíclicas, tal como enunciado no
EC8-3 [5].
Tabela 3.9 - Estado limite de esforço transverso dos elementos verticais para a combinação mais
desfavorável
Pórtico 0
Alinhamento Piso

A

B

C

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

Pórtico 2

Pórtico 3

Pórtico 5

Pórtico 6

V2/VR

EL

V2/VR

EL

V2/VR

EL

V2/VR

EL

443%
991%
991%
169%
34%
90%
737%
62%
207%
737%
298%
530%
530%
168%
13%

x
x
x
x

669%
1254%
1254%
478%
77%
844%
568%
271%
380%
302%
332%
729%
410%
410%
43%

x
x
x
x

594%
933%
933%
259%
148%
817%
1534%
1534%
528%
249%
64%
570%
570%
99%
35%

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

346%
1328%
1328%
280%
105%
323%
2274%
2274%
436%
436%
261%
824%
824%
280%
70%

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DL
DL

x
DL

x
x
x
x
x
x
DL

DL

x
x
x
x
x
x
x
x
x
DL

V2/VR

EL

646%
x
1113%
x
1113%
x
266%
x
DL
18%
747%
x
959%
x
959%
x
240%
x
DL
40%
364%
x
539%
X
539%
X
DL
108%
X
DL
DL
DL
12%
X – Rotura Frágil
DL – Verifica o Estado Limite de Limitação de Danos

Avaliando os resultados obtidos com a análise estática não linear, é visível que os pilares na sua maioria
são condicionados por uma rotura frágil por esforço transverso, para um momento fletor inferior ao
momento resistente da secção, o que é justificado pela falta de armadura transversal.
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4. Reforço Sísmico
4.1. Introdução
Após a avaliação sísmica realizada ao edifício em análise, onde foram avaliadas e quantificadas as
insuficiências estruturais na resistência ao sismo, o presente capítulo desenvolve-se no sentido de
sugerir a melhor solução de reforço que torne o edifício com um comportamento adequado, verificando
a segurança à ação sísmica.
Numa primeira fase serão apresentadas as estratégias de intervenção existentes. Esta estratégia
poderá passar por uma abordagem global à estrutura, no caso de se pretender reduzir as exigências
sísmicas nos elementos existentes ou numa abordagem local onde se pretende aumentar a capacidade
resistente dos elementos estruturais.
De seguida para cada uma das abordagens, serão apresentadas as soluções mais apropriadas,
descrevendo detalhadamente cada solução e o respetivo método de cálculo no caso das soluções
locais.
Por fim, com base nas hipóteses apresentadas, será proposta a solução de reforço mais conveniente
para o edifício, tendo em conta não só os resultados obtidos no capítulo anterior, bem como a que
minimiza as perturbações na arquitetura e nos habitantes do edifício.

4.2. Estratégias de Intervenção
Para edifícios cuja capacidade de resistência ao sismo se mostre insuficiente, como é o caso do edifício
em análise, o seu comportamento poderá ser melhorado com recurso a diversas soluções de
reabilitação e/ou reforço da estrutura resistente. Contudo a definição da estratégia a adotar deverá
estar relacionada com os danos mostrados na avaliação prévia do comportamento do edifício ao sismo.
Por forma a atingir os requisitos de desempenho estabelecidos poderão ser distinguidas duas
abordagens diferentes.
(i)

Abordagem à estrutura global do edifício com o intuito de reduzir as exigências sísmicas

(ii)

Abordagem local com o intuito de aumentar a capacidade de deformação dos elementos

A primeira abordagem deverá ser utilizada no caso de um número considerável de elementos
apresentarem danos severos à ação sísmica. Neste caso a intervenção elemento a elemento tornarse-ia impraticável. A segunda abordagem poderá ser aplicada no caso de a maioria dos elementos
apresentarem um bom comportamento sísmico, encontrando-se os danos num número limitado de
elementos. De qualquer das formas, a abordagem a ser feita deverá garantir que após a sua execução
o comportamento global da estrutura seja melhorado e que cumpra os requisitos impostos pelos
regulamentos em vigor.
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4.2.1. Redução das Exigências Sísmicas
Grande parte das deficiências sísmicas dos edifícios existentes estão relacionadas com a deficiente
capacidade de deformação dos elementos estruturais como por exemplo colapso prematuros por corte,
deficiente ductilidade ou emenda por sobreposições deficientes.
No caso da deficiente capacidade ser notória num número substancial de elementos, recomenda-se
que a estratégia a seguir seja a de redução das exigências impostas a estes elementos, ao invés de
procurar o reforço elemento a elemento.
A estratégia de redução das exigências sísmicas em elementos estruturais e não estruturais, passa por
considerar que a capacidade resistente destes elementos é inferior à real. Através desta redução da
capacidade, surge a necessidade de introduzir na estrutura novos elementos, ou sistemas, que em
conjunto com os existentes a tornem capaz de resistir ao sismo. A escolha deste tipo de estratégia,
segundo Varum [9], poderá ser economicamente mais viável quando comparada com a solução de
reforço elemento a elemento.
De forma a obter a redução das exigências de deformação ou de resistência dos elementos,
consideram-se as seguintes metodologias:
(1) Aumento da rigidez e resistência (introdução de novos elementos ou reforço dos elementos
existentes, por exemplo introdução de paredes, reforço de pórticos);
(2) Isolamento sísmico;
(3) Introdução de sistemas de dissipação de energia;

4.2.2. Aumento da Capacidade Resistente
O aumento da capacidade resistente do edifício poderá ser garantido por duas formas distintas, pelo
reforço local dos elementos ou pelo reforço global da estrutura. No que toca ao reforço global da
estrutura, este é na maioria dos casos garantido pela adição de novos elementos na estrutura, podendo
estes ser instalados no interior ou exterior. Nas décadas passadas, foram realizados diversos estudos
sugerindo a eficácia do contraventamento metálico quando comparado com outras soluções utilizadas
no mercado corrente. Uma das suas principais vantagens é o fato de poder ser aplicado pelo exterior
do edifício, não tendo assim qualquer impacto na arquitetura interior do edifício bem como um distúrbio
mínimo, quando comparado com outras soluções, no interior do edifício. Como se pode ver na Figura
4.1, o contraventamento deve ser aplicado em vãos escolhidos criteriosamente de forma a dotar a
estrutura da capacidade resistente pretendida. Em termos de execução, as diagonais metálicas são
habitualmente ligadas a outros elementos, verticais ou horizontais, que por sua vez são ligados aos
elementos correspondentes da estrutura existente.
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Figura 4.1 - Exemplos de contraventamentos metálicos no exterior [33]

Quando as deficiências sísmicas dos edifícios existentes estão relacionadas com a reduzida
capacidade de deformação de apenas alguns dos seus elementos estruturais (colapso prematuras por
corte, deficiente ductilidade, ...) a intervenção local nesses elementos pode ser mais económica.
Nestes casos uma estratégia eficiente consiste em aumentar a capacidade de deformação e/ou
resistência ao corte dos elementos deficientes.
Reforço de pilares por encamisamento com betão
No caso de os elementos de betão armado apresentarem uma resistência insuficiente, o reforço por
recurso a encamisamento em betão é uma das soluções mais utilizadas (Figura 4.2). Esta solução
através do aumento da seção, conseguido pela aplicação de uma nova camada de betão, promove a
melhoria da capacidade de resistência dos elementos de betão, tanto a carregamentos horizontais
como verticais.
Tanto a nível de projeto como em termos de execução, a simplicidade com que esta solução pode ser
executada é um dos pontos fortes desta solução, pois recorre a metodologias, equipamentos e mãode-obra correntes. Em termos de aumento das capacidades do elemento reforçado, das várias soluções
estudadas, esta é a única que simultaneamente permite:
i.

Aumento da rigidez

ii.

Aumento da capacidade de deformação

iii.

Aumento da resistência ao esforço transverso

iv.

Aumento da resistência à compressão

v.

Melhoria da resistência das emendas por sobreposição

vi.

Aumento da resistência à flexão

vii.

Aumento da resistência do nó ao corte

É importante salientar que as melhorias apresentadas nos dois últimos pontos, vi e vii, apenas são
garantidas no caso de o encamisamento ter continuidade entre pisos, o que pode ser garantido
simplesmente com pequenos furos na laje para garantir a continuidade dos varões, tal como é
demonstrado na Figura 4.3 (b). Caso se pretenda reforçar um único elemento, não garantindo a
continuidade do reforço, é recomendado que o reforço termine a poucos centímetros dos nós, tal como
é demonstrado na Figura 4.3 (a).
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Figura 4.2 - Exemplos de encamisamento de elementos de betão armado em planta (a) (adaptado de [31]) e alçado
(b) (adaptado de [9])

Figura 4.3 - Representação de tipos de encamisamento em betão armado (adaptado de [32])

Em relação aos materiais utilizados, aço e betão, dada a sua utilização corrente na construção, são
materiais bastante acessíveis. Têm ainda a vantagem de se conseguirem adaptar a qualquer forma
geométrica dos elementos existentes, bem como, com o devido tratamento da superfície, é garantida
uma boa ligação entre betões.
Apesar de todas as vantagens previamente enumerados, esta solução apresenta algumas
desvantagens, das quais se podem destacar as seguintes:
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i.

Intervenção trabalhosa e com significativa interferência na utilização da estrutura

ii.

Aumento significativo da secção dos elementos, podendo ter impacto na arquitetura

iii.

Possível alteração da geometria original (no caso de seções circulares)

iv.

Aumento do peso da estrutura

Contudo esta solução de reforço para estruturas de betão armado, pelo seu vasto domínio de aplicação
e o recurso a praticas comuns, fazem com que seja a solução mais utilizada neste tipo de reabilitações.
Reforço de pilares com chapas de aço
O reforço por encamisamento com chapas de aço, comparativamente com o betão armado, acaba por
ser uma solução mais dispendiosa. No entanto, devido ao recurso a praticas comuns e materiais
recorrentes na construção, faz com que seja uma solução usada com bastante frequência. Comparando
ainda com a solução de betão armado, esta solução após aplicação é capaz de mobilizar as cargas
máximas, para as quais é dimensionada, de forma mais rápida, isto pois não tem o tempo de cura do
betão. Como tal, é uma solução muito utilizada como prevenção de colapso de edifícios em risco
eminente, pois também pode ser utilizada como solução de reforço provisório. Na Figura 4.4 é
representado um exemplo de aplicação do reforço com chapas de aço em pilares, em planta e em
alçado.

Figura 4.4 - Exemplo de reforço por encamisamento com chapas de aço (adaptado de [33])

Como se pode ver pela Figura 4.4, o aumento da secção existente pode ser praticamente nulo, o que
apresenta ser uma vantagem pelo reduzido impacto na arquitetura.
Este tipo de solução, conforme a aplicação e necessidade de reforço do elemento em causa, pode
permitir:
i.

Aumento da resistência ao esforço transverso

ii.

Aumento da capacidade de deformação

iii.

Aumento da resistência à compressão
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iv.

Melhoria da resistência das emendas por sobreposição

No caso de secções retangulares, como é o caso da apresentada na Figura 4.4, habitualmente o reforço
dos elementos verticais é feito conforme apresentado, recorrendo a cantoneiras metálicas ligadas entre
si. Em termos de execução, tanto no caso das seções retangulares como circulares, a ligação entre as
chapas de aço e o elemento existente é garantido, na maioria dos casos, com recurso a resinas epoxy.
No caso da secção do elemento ser circular, são utilizadas duas chapas semicirculares que após
serem soldadas, envolvem todo o elemento. A eficiência desta solução, pela sua simples execução e
garantia de bons desempenhos, é tal que começou a ser proposta para reforço se secções retangulares
sendo o vazio deixado entre elemento existente e chapa de aço cheio com betão, tal como demonstrado
na Figura 4.5. No entanto, para além do custo acrescido, tem o problema de alterar significativamente
a secção do elemento existente, o que no caso dos edifícios pode representar uma impossibilidade da
solução.

Figura 4.5 - Exemplo de encamisamento de secções retangulares de betão armado com chapas de aço
simicirculares

Relativamente aos reforços de pilares com chapas de aço, surge ainda a questão de resistência ao
fogo. Enquanto que na solução de betão armado o aço se encontra embutido no betão, nesta solução
o aço fica exposto às temperaturas elevadas, o que implica que deve ser considerado um sistema de
proteção contra o fogo, o que encarece ainda mais a solução.

Reforço de pilares com FRP
Das soluções apresentadas até agora, esta é a solução que surge mais tarde no mercado. Esta solução
passa pela aplicação de mantas de fibras reforçadas, ou FRP (Fiber Reinforced Polymer), embebidas
em resina na superfície dos elementos de betão armado. Como fibras de reforço existem atualmente
no mercado fibras de vidro, carbono e Aramida. Na Figura 4.6 são apresentados exemplos de aplicação
da solução em pilares.
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Figura 4.6 - Exemplos de aplicação de reforço de pilares com FRP (adaptado de [34])

Em termos de melhoria de capacidades dos elementos a reforçar, está solução permite:
i.

Aumento da resistência ao esforço transverso

ii.

Aumento da capacidade de deformação

iii.

Melhoria da resistência das emendas por sobreposição deficientes

iv.

Influência reduzida na resistência à flexão

A influência reduzida na resistência à flexão dos pilares está relacionada com o fato de nesta solução
não ter a capacidade aumentar a resistência à flexão dos nós de ligação viga-pilar.
Quando comparada com o reforço com betão armado ou chapas de aço, as mantas FRP começam a
ganhar notoriedade no mercado pela facilidade com que são aplicadas, dado o seu peso reduzido e
pequena exigência em termos de equipamentos, reduzida alteração da seção do elemento, dada a
reduzida espessura das mantas, aproximadamente 1 mm por camada e ainda o seu bom
comportamento à fadiga e à corrosão.
No entanto, entre as principais desvantagens da solução, destaca-se que este material tem um
comportamento elástico até à rotura, não tendo nenhuma reserva plástica de deformação e a sua fraca
resistência ao fogo.

4.3. Abordagem Local - Dimensionamento e Pormenorização
das Soluções de Reforço
Reforço de pilares por encamisamento com betão
Se se optasse por uma abordagem local para o edifício em estudo (que não é indicado tendo em conta
o número elevado de elementos estruturais a precisarem de reforço) o objetivo do reforço dos
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elementos estruturais deverá passar pelo aumento da sua capacidade de deformação. Nesse sentido,
as armaduras longitudinais devem ser prolongadas entre pisos e o nó de ligação reforçado com
armaduras horizontais. Em termos construtivos a espessura da camada de reforço deverá ser suficiente
de forma a permitir a colocação das armaduras longitudinais e transversais, garantindo o recobrimento
adequado.
O comportamento dos elementos quando reforçados com encamisamento de betão, apresenta um
comportamento bastante complexo quando sujeito à ação sísmica, sendo uma das variáveis a ter em
conta, a ligação entre betões, existente e de reforço. Segundo o EC8-3 [5], pode ser adotada uma
abordagem simplificada para o cálculo da capacidade resistente do elemento reforçado, na qual é
considerado um elemento monolítico equivalente. A consideração deste tipo de elemento permite a
substituição do elemento real reforçado por um elemento fictício, através da definição de um coeficiente
de monolitismo, no qual as capacidades reais do elemento são condicionadas de forma a ter em conta
o comportamento do compósito não considerado. Segundo a metodologia apresentada no EC8-3 [5],
no caso dos reforços cuja intenção seja a de melhoria da capacidade de deformação, as proporções
do elemento reforçado deverão ser idênticas às do elemento existente, ou seja, a espessura do
encamisamento deverá ser constante ao longo do perímetro do elemento existente, sendo o
confinamento garantido pela armadura transversal do reforço. Na Figura 4.7 é representado o esquema
do modelo preconizado pelo EC8, onde em (a) é visível a secção real do elemento reforçado e em (b)
o modelo de cálculo utilizado, com base no elemento monolítico.

Figura 4.7 - Representação da secção de reforço real e modelo de cálculo para a verificação à rotação

Tendo definido os modelos monolíticos equivalentes, o EC8-3 sugere que seja utilizado um de dois
métodos de cálculo distintos, baseado em modelos empíricos ou em modelos físicos. No entanto, à
semelhança do que foi feito no capítulo de avaliação sísmica, apenas serão considerados os modelos
empíricos.
A avaliação da capacidade de rotação do elemento após o reforço, utiliza a mesma expressão que foi
utilizada para a verificação da capacidade de rotação última do elemento existente ao sismo, no entanto
os pressupostos considerados serão distintos. Como tal, a equação [3.12] volta a ser representada na
equação [4.1], enunciando de seguida as diferenças nas variáveis consideradas.
0,225

𝜃𝑢𝑚 =

1
max(0,01; 𝜔′ )
0,016(0,3𝑣 ) [
𝑓]
𝛾𝑒𝑙
max(0,01; 𝜔) 𝑐

(𝑚𝑖𝑛 (9;
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𝐿𝑣
))
ℎ

0,35

25

(𝛼𝜌𝑆𝑋

𝑓𝑦𝑤
)
𝑓𝑐 (1,25100𝜌𝑑 )

[4.1]

Onde,
𝑓𝑦𝑤 – Tensão de cedência característica dos estribos utilizados no reforço
𝜌𝑠𝑥 =

𝐴𝑠𝑥
𝑏𝑤 𝑠ℎ

- Taxa de armadura transversal de reforço, paralela à direção X de carregamento

𝛼 - Coeficiente de eficácia de confinamento da armadura do reforço
𝜔, 𝜔′ - Taxa mecânica das armaduras longitudinais de reforço (incluindo armaduras de alma) e
comprimidas, respetivamente
No que toca à capacidade resistente ao corte dos reforços de pilares por encamisamento em betão
armado, de seguida são apresentados os cálculos e metodologia utilizada.
No mesmo sentido da metodologia utilizada para a verificação da capacidade de rotação do elemento,
para a capacidade de resistência ao corte também serão utilizados modelos monolíticos equivalentes
com base em hipóteses simplificativas de cálculo. Nesse sentido, na Figura 4.8, é apresentada a
geometria de um elemento tipo a adotar no cálculo.

Figura 4.8 - Representação da secção de reforço real e modelo de cálculo para a verificação ao corte

Comparando a Figura 4.7 e a Figura 4.8 é notório que o modelo de cálculo a utilizar depende do tipo
de verificação a ser feita. Neste modelo as dimensões da secção de betão a considerar são as
dimensões totais do elemento reforçado, aplicando as propriedades mecânicas do betão de reforço a
toda a secção, desprezando a contribuição da armadura transversal existente.
A avaliação da capacidade de resistência ao corte do elemento após o reforço, utiliza as mesmas
expressões utilizadas para a verificação da capacidade de resistência ao corte do elemento existente,
no entanto, os pressupostos considerados serão distintos. Da mesma forma, o valor de resistência ao
corte do elemento reforçado é dado pelo valor mínimo entre a resistência esforço transverso cíclico
enunciado na equação [3.16] e a resistência ao esforço transverso, tendo em conta o esmagamento
das escoras comprimidas da alma das paredes enunciada, na equação [3.17], tal como representado
na equação [4.2].
𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅 ; 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 )
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[4.2]

Os cálculos de resistência do elemento após o reforço devem ter em conta a secção equivalente
representada na Figura 4.8, não só em geometria como nas propriedades mecânicas dos materiais
utilizados. Recorda-se que tanto o betão como as armaduras transversais a considerar nos cálculos,
deverão ser os utilizados no reforço.
Dado que os elementos empíricos utilizados são uma simplificação do elemento reforçado real,
algumas das grandezas resultantes dos cálculos deverão ser ajustados por forma a reproduzir o
comportamento real do elemento. Nesse sentido, o EC8-3 [5] sugere que ao cálculo da capacidade de
deformação última e de cedência, de momento último e de resistência ao esforço transverso, sejam
aplicados os fatores de correção enunciados nas equações [4.3], [4.4],[4.5] e[4.6] respetivamente.
∗
𝜃𝑢𝑚
= 1,0 𝜃𝑢𝑚

[4.3]

𝜃𝑦∗ = 1,05 𝜃𝑦

[4.4]

𝑀𝑦∗ = 𝑀𝑦

[4.5]

𝑉𝑅∗ = 0,9 𝑉𝑅

[4.6]

Reforço de pilares com chapas de aço
Dos diversos tipos de encamisamentos possíveis, nesta dissertação apenas será visto o método de
dimensionamento para o reforço com cantoneiras metálicas às quais serão soldadas chapas metálicas
de forma discreta ou continua.
Segundo o Anexo A do EC8-3 [5], os encamisamentos de elementos de betão armado com recurso a
chapas metálicas, têm como principal intuito aumentar a resistência destes elementos ao esforço
transverso e melhorar a resistência nas zonas de emendas por sobreposição deficientes, no entanto,
também poderão ser considerados como hipótese para melhorar a ductilidade destes elementos. Como
forma simplificada, para a consideração das chapas na capacidade resistente do elemento, estas
podem ser consideras como armadura exterior, equivalente à armadura transversal.
Estando as armaduras no limite da secção, a eficácia do confinamento resultante do reforço pode não
ser tão conseguida quanto se este fosse com o encamisamento em betão armado. Sendo o elemento
sujeito a esforço axiais, as tensões de compressão no núcleo de betão irão impor pressões nas chapas
metálicas no plano da secção, devido aos fenómenos de dilatação do betão. Estas pressões poderão
provocar fenómenos de encurvadura para fora do plano da secção, dada a sua flexibilidade. Na Figura
4.9 é apresentada a superfície de confinamento efetiva em planta do elemento encamisado com
chapas, onde é notório o impacto da dimensão das cantoneiras usadas no reforço.
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Figura 4.9 - Superfície de confinamento efetiva do elemento reforçado com cantoneiras metálicas

Com os pressupostos apresentados na Figura 4.9, o cálculo da percentagem de área de betão
realmente confinada é dado pela equação [4.7].
𝛼𝑓 =

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 2𝐴𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎1 − 2𝐴𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎2
1 (𝑏 − 2𝑏𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 )2 + (ℎ − 2𝑏𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎 )2
=1− [
]
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
3
𝑏ℎ

[4.7]

Relativamente ao confinamento em alçado, este deverá ser calculado da mesma forma que a armadura
transversal convencional, conforme apresentado na equação [3.13] para o caso das chapas de ligação
serem colocadas de forma descontinua. No caso de serem chapas continuas ao longo do elemento,
pode ser tomado o valor unitário para o confinamento em alçado.
Tal como no reforço por encamisamento em betão, o cálculo da capacidade de rotação do elemento
reforçado com chapas metálicas pode ser feito com base em modelos empíricos e modelos físicos. No
entanto, à semelhança do que foi feito no capítulo de Avaliação Sísmica, apenas serão considerados
os modelos empíricos.
Para os modelos empíricos, a expressão de cálculo da capacidade tem as mesmas bases que foram
utilizadas para o cálculo da capacidade de rotação do elemento existente e que seria utilizada para o
elemento reforçado com encamisamento de betão. Como tal, na equação [4.8] representa-se a equação
que leva à capacidade de rotação do elemento reforçado com chapas metálicas.
0,225

𝜃𝑢𝑚

1
max(0,01; 𝜔′ )
=
0,016(0,3𝑣 ) [
𝑓]
𝛾𝑒𝑙
max(0,01; 𝜔) 𝑐

Onde,
𝜌𝑠𝑥 = (2𝑡𝑗 𝑏𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 )/(𝑏𝑤 𝑠) – Taxa geométrica de chapas metálicas
𝑏𝑤 – Largura da faixa da chapa
𝑓𝑦𝑗 – Tensão de cedência das chapas
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𝑓

)
𝐿𝑣 0,35 (𝛼𝜌𝑆𝑋 𝑓𝑦𝑗
𝑐 (1,25100𝜌𝑑 )
( )
25
ℎ

[4.8]

No que toca à capacidade resistente ao corte, segundo o EC8-3 [5], o reforço deve ser tido como um
complemento à capacidade resistente do elemento existente, com a condição de que o seu
comportamento se mantenha em regime elástico na ocorrência de um sismo. Tal condição é imposta
para que o encamisamento seja capaz de limitar as fissuras interiores, assegurando assim a integridade
do betão e que a contribuição do o mecanismo original de resistência ao esforço transverso se
mantenha. Como se pode ver na equação [4.9], o EC8-3, aplica um fator de redução de 0,5% à
contribuição de resistência de esforço transverso das chapas metálicas.
𝑉𝑗 = 0,5 ∙ ℎ

2𝑡𝑗 𝑏𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎
∙ 𝑓𝑦𝑖,𝑑 ∙ (𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛽) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑠

[4.9]

Onde,
𝑡𝑗 - Espessura das chapas metálicas de reforço
𝑏𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 – Largura da chapa metálica
𝑠 – Espaçamento entre chapas metálicas (=1 para chapas continuas)
𝑓𝑦𝑖,𝑑 – valor de cálculo da tensão de cedência do aço do encamisamento, igual à sua resistência nominal
dividida pelo coeficiente parcial para o aço estrutural, de acordo com EC8-1 [18]
𝜃 – Angulo de inclinação das escoras
𝛽 - ângulo entre o eixo das cintas metálicas e o eixo do elemento (𝛽 = 90º, no caso de chapas de aço
contínuas)
À semelhança do que sucede com o encamisamento em betão, a resistência do elemento ao esforço
transverso é dada pela equação [4.10]. Tal como foi enunciado acima, o reforço com chapas de aço
deve ser tido como um complemento à capacidade resistente do elemento existente. Nesse sentido, a
capacidade resistente do reforço calculada em [4.9], deve ser acrescentada à capacidade resistente do
elemento existente, calculada com base na equação [3.16]. A capacidade resistente ao corte do
elemento reforçado é então obtida pela equação [4.10].
𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅 +

𝑉𝑗
;𝑉
)
𝛾𝑒𝑙 𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

[4.10]

Reforço de pilares com FRP
Tal como referido anteriormente, com a aplicação do reforço com FRP, o principal objetivo prende-se
com o aumento da capacidade resistente ao corte dos elementos de betão armado, no entanto, a
contribuição deste tipo de reforço na ductilidade do elemento, deve ser considerada.
Como tal, por forma a obter a capacidade de rotação do elemento, o EC8-3 enuncia que a capacidade
de rotação última do elemento reforçado com FRP, deve ser calculada com base na equação [1.12],
com a consideração do efeito do encamisamento, tal como representado na equação [4.11]
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𝜃𝑢𝑚 =

1
max(0,01; 𝜔′ )
0,016(0,3𝑣 ) [
𝑓]
𝛾𝑒𝑙
max(0,01; 𝜔) 𝑐

0,35

0,225

(𝑚𝑖𝑛 (9;

𝐿𝑣
))
ℎ

25

(𝛼𝜌𝑆𝑋

𝑓𝑦𝑤 𝛼𝑓 𝜌𝑓 𝑓𝑓,𝑒
+
)
𝑓𝑐
𝑓𝑐
(1,25100𝜌𝑑 )

[4.11]

Onde,
𝛼𝑓 – Fator de eficácia do confinamento em planta
𝜌𝑓 = 2𝑡𝑓 /𝑏𝑤 – Taxa geométrica de FRP
𝑓𝑓,𝑒 – Tensão efetiva do FRP
A equação [4.11] é válida para todos os elementos de secção retangular que tal como o EC8-3
recomenda, tenham os seus cantos arredondados. O arredondamento dos cantos neste tipo de reforço
surge da necessidade de evitar a concentração de tensões elevadas nos cantos, pois poderia levar à
rotura precoce das mantas de FRP. Na Figura 4.10 é representada a superfície de confinamento efetiva
do elemento reforçado com FRP.

Figura 4.10 - Superfície de confinamento efetiva do elemento reforçado com FRP
.

Como se pode ver pela Figura 4.10, quanto maior for o raio de arredondamento dos cantos maior será
a eficiência do confinamento das mantas FRP. Este fato ainda fica mais claro com equação que exprime
a percentagem de área efetivamente confinada para este tipo de secção.
𝛼𝑓 =

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 2𝐴𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎1 − 2𝐴𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎2
1 (𝑏 − 2𝑅)2 + (ℎ − 2𝑅)2
= 1− [
]
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
3
𝑏ℎ

[4.12]

Relativamente à tensão efetiva das mantas, 𝑓𝑓,𝑒 , o seu valor pode ser obtido pela equação
𝑓𝑓,𝑒 = min(𝑓𝑢,𝑓 𝜀𝑢,𝑓 𝐸𝑓 ) ∙ (1 − 0,7 min(𝑓𝑢,𝑓 𝜀𝑢,𝑓 𝐸𝑓 )

Onde,
𝑓𝑢,𝑓 – Resistência última do FRP
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𝜌𝑓
)
𝑓𝑐

[4.13]

𝐸𝑓 – Módulo de elasticidade do FRP
𝜀𝑢,𝑓 – Extensão última limite do FRP
À semelhança do que sucede com o encamisamento com chapas metálicas, o reforço com FRP deve
ser tido como um complemento à capacidade resistente do elemento existente. Nesse sentido, na
equação [4.14]é definida a contribuição deste tipo de reforço no elemento, segundo o EC8-3. Esta
contribuição deve ser acrescentada à resistência ao esforço transverso cíclico, tal como é ilustrado na
equação [4.15].
𝑉𝑤,𝑓 = 0,5 ∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑢,𝑓𝑑

𝑉𝑅𝑑 = min(𝑉𝑅 +

𝑉𝑤𝑓
;𝑉
)
𝛾𝑒𝑙 𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥

[4.14]

[4.15]

Onde,
𝑧 – Comprimento do braço interno das forças da secção, igual a d, no caso de secções retangulares
𝑓𝑢,𝑓𝑑 – Valor de cálculo da resistência última do FRP, igual à resistência última do FRP, 𝑓𝑢,𝑓 dividida
pelo coeficiente parcial 𝛾𝑓𝑑 do FRP.

4.4. Propostas de Reforço Para o Caso de Estudo
Tendo em conta os resultados da avaliação sísmica do caso de estudo, onde se recorreu a análises
estáticas não lineares, ficou claro que o mesmo não verifica os requisitos mínimos impostos pelos
regulamentos para a verificação da segurança estrutural. Nesta análise, verificou-se que a maioria dos
pilares, para a ação sísmica regulamentar, colapsarão ao corte enquanto que os pilares do núcleo de
escadas apresentarão rotura condicionada por flexão.
Tento em conta o comportamento vulnerável ao sismo por parte de praticamente todos os pilares, o
reforço da estrutura deve ser visto de um ponto de vista global, relativamente ao comportamento
segundo a direção longitudinal. O comportamento frágil da estrutura tem como base a rotura precoce,
por flexão, dos pilares do núcleo de escadas, aliada à reduzida capacidade de resistência ao corte dos
restantes pilares, que colapsarão por corte.
Assim, atendendo a se ter verificado que um número considerável de pilares irá apresentar danos
severos à ação sísmica, a abordagem de reforço global é a recomendada. Desta forma, novos
elementos estruturais deverão ser adicionados à estrutura global do edifício, com o intuito de reduzir
as exigências sísmicas dos elementos estruturais existentes.
Desta forma sugere-se, e como a proposta de reforço principal a ser verificada, uma solução que
contemplará a introdução de contraventamentos metálicos na fachada de tardoz e a introdução de
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paredes de betão armado nos alinhamentos de forma a interferir o mínimo possível com a arquitetura
do edifício. Na planta apresentada de seguida (Figura 4.11) a verde é representado o contraventamento
metálico pelo exterior do edifício e a amarelo os pilares a substituir pelas paredes de betão armado
representadas a encarnado.

Figura 4.11 – Solução de reforço principal proposta

Uma outra alternativa de reforço seria considerar uma abordagem mista, com a introdução de novos
elementos resistentes e com o reforço de alguns existentes. Assim, considerar o reforço dos pilares do
núcleo de escadas, dos pilares da fachada e a introdução de contraventamentos metálicos na fachada
de tardoz. Como se pode ver nas plantas apresentadas em Anexo, os pilares do núcleo de escadas,
encontram-se inseridos em elementos de alvenaria com dimensões significativas, pelo que, dada a
disponibilidade para o aumento da secção dos mesmos sem impacto na arquitetura, para estes
elementos é sugerido um encamisamento de betão armado. O mesmo método de reforço deverá ser
utilizado para os pilares na fachada principal do edifício, tendo em conta que em termos arquitetónicos,
também existe disponibilidade para o aumento, embora mais ligeiro, das secções destes elementos. O
dimensionamento do contraventamento metálico a ser introduzido na fachada de tardoz deverá ter em
conta o seu desempenho em conjunto com os encamisamentos dos pilares sugerido.
É importante realçar que, depois de se definir a solução, esta tem que ser avaliada, o que exige a
definição de um novo modelo numérico e o recurso a uma nova análise e avaliação de resultados.
Idealmente deveriam também ser realizadas análises ao custo-benefício obtido com a introdução de
diferentes propostas de soluções de reforço.
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5. Conclusão e Desenvolvimentos Futuros
5.1. Conclusão
Na presente dissertação desenvolveu-se o estudo para a avaliação sísmica de um edifício antigo de
betão armado localizado na Av. Da Igreja em Lisboa (Portugal). Com um total de seis pisos elevados e
um enterrado, este edifício, com uma estrutura porticada de betão armado, considera-se como
representativo dos edifícios executados no início do uso do betão armado na construção em Portugal.
No ano de 1967, data da execução dos projetos do edifício, a regulamentação existente tratava a ação
sísmica de forma desadequada à luz dos conhecimentos atuais, o que conduz à não verificação da
segurança estrutural de acordo com o procedimento proposto para a avaliação sísmica de edifícios
existentes de acordo com o Eurocódigo 8.
Do levantamento feito ao edifício e apresentado no Capítulo 1.4, foi possível identificar algumas das
deficiências resultantes dos métodos de dimensionamento utilizados à data. Destas deficiências
destacam-se as seguintes: (i) descontinuidades em altura resultantes de alterações geométricas bem
como de armadura ao longo dos pisos; (ii) inadequada pormenorização da armadura, longitudinal e
transversal, dos elementos constituintes da estrutura; (iii) utilização de varões lisos. Estas deficiências
vieram a ganhar preponderância ao longo da dissertação pois conduziram a vulnerabilidades no
comportamento estrutural.
No que respeita à modelação, destaca-se a definição dos materiais utilizados bem como a influência
que a armadura de confinamento tem no comportamento dos elementos de betão armado, tanto em
termos de resistência, como de ductilidade. Realça-se ainda a influência das paredes de alvenaria, que
são tidas como elementos não estruturais, no comportamento global da estrutura. Nesse sentido a
modelação da estrutura resistente passou pela modelação dos elementos estruturais bem como das
paredes de alvenaria de enchimento. Em termos de comportamento não linear, considerou-se um
modelo de plasticidade concentrada nas extremidades dos elementos estruturais, e ao centro, nos
elementos de alvenaria.
No Capítulo 3, a avaliação sísmica realizou-se com recurso a análises estáticas não lineares com o
intuito de identificar as principais deficiências estruturais que comprometem o comportamento sísmico
do edifício, bem como a influência da consideração das escadas no desempenho sísmico do edifício.
Em termos de flexão verificou-se que a consideração das escadas não deveria ser desprezada, como
é habitual, no dimensionamento e avaliação sísmica de edifícios, dado o colapso precoce, provocado
por estes elementos, nos pilares do núcleo de escadas. Quanto à análise de mecanismos frágeis,
verificou-se ao longo de todo o edifício, o colapso frágil, por corte, da maioria dos pilares.
No capítulo do reforço sísmico abordou-se a metodologia de reforço sísmico de um edifício existente.
Tendo em conta os resultados obtidos da avaliação sísmica realizada, das diferentes estratégias de
intervenção, global ou local, optou-se por propor duas soluções de reforço, uma global e uma estratégia
mista, com o intuito de aumentar a capacidade resistente da estrutura, bem como a sua capacidade de
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deformação. Nesse sentido, estudaram-se algumas das soluções disponíveis no mercado corrente da
construção em Portugal, tais como estruturas de contraventamento e encamisamento dos elementos
verticais podendo estes ser em betão armado, perfis metálicos ou mantas de fibras reforçadas,
apresentando-se para cada uma, as suas valências bem como a sua metodologia de dimensionamento.
Avaliando as necessidades do edifício bem como a sua disponibilidade no que respeita à arquitetura
procurou-se minimizar a intervenção no interior do edifício. Assim, para a intervenção mista, a solução
proposta para o interior do edifício passa apenas pelo encamisamento em betão armado dos pilares do
núcleo de escadas. Na fachada principal do edifício propõe-se a mesma solução a utilizar no núcleo de
escadas, enquanto na fachada de tardoz deverá ser aplicado um contraventamento metálico pelo
exterior.
Com as propostas de reforço apresentadas, estima-se que o comportamento sísmico do edifício irá
melhorar significativamente sobrepondo assim as necessidades estruturais no que toca à resposta à
ação sísmica. No entanto, as soluções propostas têm que ser avaliadas, o que exige a definição de
novos modelos numéricos e o recurso a novas análises e avaliação de resultados. Idealmente deveriam
também ser realizadas análises ao custo-benefício para permitir propor a solução de reforço ideal.

5.2. Desenvolvimentos Futuros
Toda a informação recolhida sobre o edifício foi obtida com recurso ao Arquivo Municipal e a visitas ao
exterior do edifício. De forma a aproximar o comportamento do modelo numérico com o do edifício
deveria ser levado a cabo um estudo mais abrangente do real estado do edifício e sua estrutura
resistente, o que poderá ser feito com uma visita técnica ao local e seu interior. Só assim seria possível
identificar eventuais alterações estruturais e recolher, idealmente, amostras em alguns dos elementos
a considerar na modelação. Com estas amostras poder-se-ia aferir as propriedades mecânicas atuais
dos materiais utilizados.
Em relação à modelação do comportamento não linear recorreu-se a uma abordagem simplificada,
plasticidade concentrada, tanto para os elementos da estrutura resistente como para as paredes de
alvenaria. De forma a refinar os resultados obtidos do comportamento destes elementos deveria ser
feita uma análise de plasticidade distribuída. Outra alternativa seria recorrer a análises dinâmicas não
lineares.
A abordagem ao reforço sísmico do edifício, nesta dissertação, foi apenas de apresentação de
propostas para solucionar as deficiências estruturais encontradas. Nesse sentido, num trabalho futuro,
seria interessante verificar a viabilidade da solução proposta e o estudo de eventuais outras soluções.
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7. Anexos
Anexo A - Projeto de Arquitetura
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Anexo B - Projeto de Estabilidade
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