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Resumo  

Os edifícios mistos de alvenaria-betão armado (i.e. edifícios de “Placa”) surgiram na sequência de 

um período de expansão urbana em Lisboa, durante as décadas de 30 e 60 do século passado. 

Estes edifícios caraterizam-se particularmente pela introdução pioneira do betão armado como 

material estrutural, assim como pela vasta representatividade no edificado Lisboeta. 

No sentido de compreender o comportamento estrutural, sob o efeito sísmico, de um edifício de 

“Placa” inserido num quarteirão no Bairro de Alvalade, recorreu-se a um modelo do edifício 

desenvolvido no Software TREMURI e sujeitou-se o modelo a uma análise estática não linear, de 

acordo com o proposto no EC8, tendo-se concluído que o edifício em estudo não garante 

satisfatoriamente o critério de segurança sísmica. 

Por conseguinte, com base nesse resultado e nos respetivos padrões de danos, desenvolveram-se 

um conjunto de soluções de reforço sísmico, modelados no Software TREMURI, de modo a analisar 

o impacto e eficiência dos reforços, na qualidade de minimização de danos e da garantia do requisito 

de segurança regulamentar.  

Entre os cenários analisados, abordou-se a aplicação de pregagens costura, reboco armado e uma 

malha em fibras de carbono, como solução de reforço de paredes de alvenaria, enquanto que para 

o reforço de elementos de betão armado, optou-se por analisar o encamisamento com elementos 

metálicos e mantas de CFRP. 

Por fim, observaram-se melhorias quanto ao desempenho sísmico da estrutura e, 

consequentemente, foi possível minimizar os danos observados. Foi igualmente possível recolher 

considerações vantajosas relativamente ao comportamento e à eficiência dos reforços aplicados. 
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Abstract 

Mixed masonry-reinforced concrete buildings (i.e. “Placa” buildings) emerged following a period of 

urban sprawl in Lisbon during the 1930s and 1960s. This typology of buildings is characterized 

particularly by the pioneering introduction of reinforced concrete as a structural material, as well as 

by its vast representation across Lisbon’s buildings. 

In order to understand the structural behavior, under the seismic effect, of a “Placa” building inserted 

in a block in the Alvalade neighborhood, it was used a model of the building developed in the 

TREMURI Software and, subsequently, subjected the model to a non-linear static analysis. Finally, it 

was concluded that the building, under study, does not satisfactorily guarantee the seismic safety 

criterion. 

Therefore, based on this result and the respective damage patterns observed during the building 

seismic analysis, it was decided to develop a set of seismic reinforcement solutions, modeled in the 

TREMURI Software, in order to analyze and understand the impact and efficiency of the 

reinforcements. 

Among the scenarios analyzed, the application of transversal steel connectors, reinforced plaster and 

a carbon fiber mesh, were applied as a solution for reinforcement of masonry walls, while for 

reinforcement of reinforced concrete elements, it was decided to analyze the steel jacketing and 

CFRP sheets. 

Following the analysis of the proposed reinforcement scenarios, noticeable improvements were 

observed in the seismic performance of the structure and, consequently, the observed damage was 

reduced. In this regard, it was also possible to gather some advantageous considerations regarding 

the behavior and efficiency of the reinforcements applied. 
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1. Introdução 

1.1  Enquadramento 

A inevitabilidade da ocorrência de um fenómeno sísmico, na sua condição de causa natural, dispensa 

tanto introduções, como qualquer esforço técnico que possa contribuir para o seu impedimento. 

Trata-se de um evento potencialmente catastrófico, tendo como consequência, em alguns casos, 

numerosas perdas humanas e efeitos negativos em diversas infraestruturas, podendo pôr em causa 

que algumas não continuem em funcionamento, resultando daí elevados prejuízos, quer 

económicos, quer patrimoniais. É, contudo, uma condição inevitável, que embora não se apresente 

hoje, amanhã ou brevemente, há-de sempre acontecer sem aviso prévio.  

No entanto, o efeito da devastação de um fenómeno sísmico pode, por outro lado, ser mitigado. É 

neste sentido que ganham destaque os progressos que se têm vindo a desenvolver no ramo da 

Engenharia Sísmica e do reforço estrutural, surgindo então a questão: Se há meios para intervir, 

porque não fazê-lo? Oportunidade não falta, como revela o gráfico da Figura 1, proveniente das 

estatísticas da construção e habitação em 2018 do INE, em que se denota que as obras de 

reabilitação tiveram um peso considerável na ultima década de construção civil em Portugal. Ainda 

assim, não obstante a condição do parque habitacional nacional ser já precária o suficiente, a 

tendência maioritariamente observada resulta na promoção da reabilitação do edificado sem 

qualquer intervenção antissísmica. 

 

Figura 1 - Repartição de obras licenciadas entre 2013 e 2018 em construção nova e reabilitação (INE, 2019) 

Dito isto, particulariza-se a frágil situação da área metropolitana de Lisboa (AML), colocando-se dois 

problemas distintos, um deles resolúvel, e o outro não. Um deles está relacionado com a 

perigosidade sísmica de AML, e que é, portanto, irresolúvel, e o outro diz respeito à vulnerabilidade 

sísmica do parque edificado existente em Lisboa, que é por sua vez resolúvel.  

O facto do território português se encontrar próximo da fronteira entre as placas Euroasiática e 

Africana, conduz a que Portugal continental se apresenta como uma zona de risco propícia a sismos 
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de elevada intensidade. Historicamente registaram-se já inúmeros casos de ocorrências sísmicas ao 

longo do território nacional, destacando-se o caso singular do sismo de 1755, que se notabilizou pelo 

seu impacto e repercussões catastróficas. 

Paralelamente, tratando-se de uma cidade histórica, Lisboa caracteriza-se por possuir uma vasta 

riqueza patrimonial, incluindo claro uma parte considerável de edifícios antigos construídos ao longo 

dos anos e que, por sua vez, não garantem uma resistência sísmica adequada.  

De facto, a primeira norma Portuguesa a considerar a ação sísmica surge apenas em 1958 (RSCCS, 

1958). Posteriormente, com o RSEP (1967), o RSA (1983) e atualmente com o Eurocódigo 8 (CEN, 

2010), têm vindo a surgir atualizações nas exigências da verificação da ação sísmica no 

dimensionamento de edifícios (Appleton, 2008). No entanto, acredita-se que a resistência sísmica 

de edifícios anteriores a 1983, oscila entre 30% e 50% da exigência atual (Appleton, 2008). 

Entre o vasto leque de tipologias de edifícios existentes em Lisboa, surgem os edifícios mistos de 

alvenaria e betão armado, designados vulgarmente de edifícios “Placa”, concebidos entre a década 

de 30 e 60 do século passado, e que surgem num período transitório em que o betão armado começa 

a ganhar destaque como o principal material estrutural. A problemática associada a este tipo de 

edifícios advém da sua vasta expressão no atual parque edificado nacional, em simultânea com a 

falta de informação relativamente ao seu comportamento sísmico. Sabe-se, no entanto, que dada a 

época em que se construíram, o regulamento adotado para o dimensionamento estrutural dos 

edifícios de placa carece de qualquer exigência de dimensionamento sísmico. 

1.2 Objetivo 

No contexto atual da construção civil em Portugal, onde a reabilitação do património habitacional se 

tem destacado, a eventual intervenção estrutural ao nível do reforço sísmico dos edifícios existentes 

surge como uma oportunidade, bem como uma necessidade. Nesse sentido, o objetivo geral da 

presente dissertação corresponde a identificar a vulnerabilidade sísmica de um edifício “Placa” tipo, 

a tipologia mais representativa do Bairro de Alvalade, e consequentemente analisar o impacto de 

possíveis práticas de reforço aplicáveis a edifícios mistos de alvenaria-betão armado. Neste sentido, 

este trabalho contempla os seguintes objetivos particulares: (i) Identificar as vulnerabilidades 

específicas dos edifícios de tipologia de “Placa”, bem como possíveis soluções de reforço atualmente 

praticáveis no contexto da reabilitação; (ii) Estudar o comportamento e desempenho sísmico de um 

edifício de “Placa”, semelhante a outros edifícios existentes no Bairro de Alvalade, através de uma 

análise estática não linear, de acordo com o proposto no EC8; (iii) Desenvolver um conjunto de 

propostas simplificadas de simulação de soluções de reforço aplicáveis no software TREMURI 

(Lagomarsino et al., 2013), possibilitando a análise do impacto e eficiência das soluções de reforço 

aplicadas a um edifício de “Placa” tipo. 
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1.3 Organização 

A presente dissertação reparte-se por seis capítulos e 2 anexos, seguindo-se, entretanto, uma breve 

descrição dos assuntos expostos em cada capítulo.   

No primeiro e presente capítulo, introduz-se e enquadra-se a temática do respetivo projeto de 

dissertação em torno da responsabilidade social para com a reabilitação sísmica do edificado em 

Portugal. Descrevem-se igualmente os objetivos que se pretendem cumprir, assim como a 

estruturação resumida da dissertação.  

O segundo capítulo desenvolve-se em torno do comportamento sísmico de edifícios mistos de 

alvenaria-betão armado, particularizando o caso dos edifícios de “Placa”, descrevendo-se ainda 

possíveis soluções de reforço aplicáveis. 

No terceiro capítulo expõe-se o caso de estudo na presente dissertação. É feito um breve 

enquadramento histórico das tipologias construtivas presentes no edificado nacional. Expõe-se, em 

particular, o caso dos edifícios de “placa”, bem como o seu enquadramento e relevância no plano de 

urbanização do Bairro de Alvalade. Por fim, caracteriza-se pormenorizadamente, ao nível estrutural, 

o respetivo caso de estudo. 

No quarto capítulo descreve-se a metodologia para a análise estática não linear proposta no EC8, 

apresentando-se ainda a avaliação do desempenho sísmico do edifício em estudo, bem como a 

divulgação e análise dos padrões de danos mais relevantes. 

No quinto capítulo propõem-se 12 cenários de reforço. Para cada cenário individualmente, começa-

se por justificar sucintamente o objetivo prático da análise do respetivo reforço em particular, 

abordando-se, de seguida, também a proposta sugerida para a modelação dos reforços no software 

TREMURI. Termina-se, por fim, com a exposição dos resultados obtidos pela análise estática não 

linear e a distribuição de danos para as soluções de reforço sísmico propostas. 

O sexto capítulo envolve uma análise crítica do estudo desenvolvido, expondo tanto as conclusões 

como as limitações que surgiram em torno do trabalho efetuado. Apresentam-se ainda sugestões 

para possíveis trabalhos futuros relacionados com a temática abordada e o trabalho desenvolvido.  
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2. Reforço Sísmico de Edifícios Existentes 

É reconhecido que Portugal Continental é, do ponto de vista histórico, suscetível à ocorrência de 

sismos de elevada intensidade. Paralelamente, constata-se que uma dada parcela do parque 

habitacional Lisboeta, por se tratarem de edifícios antigos, apresenta uma elevada vulnerabilidade 

sísmica, necessitando, portanto, de uma considerável reabilitação, tanto a nível estrutural, como não 

estrutural. 

No projeto em questão, dar-se-á apenas enfâse aos edifícios de “Placa”, visto tratarem-se de uma 

parcela expressiva do edificado Português (INE, 2011), e consequentemente expor-se-ão, neste 

capítulo, somente as técnicas de reforço que se apliquem diretamente à tipologia de estrutura em 

causa.  

2.1 Comportamento sísmico de paredes de Alvenaria 

São normalmente considerados dois tipos de mecanismos de rotura de paredes de alvenaria quando 

associadas à ação sísmica. 

O primeiro mecanismo, resultando normalmente da precária ligação entre elementos ortogonais, 

conduz ao colapso das paredes para fora do seu plano (figura 2). Neste cenário, a rotura da parede 

ocorre por flexão composta, induzindo ao seu derrubamento. Ocorrendo principalmente em 

fachadas, salvaguardando o interior do edifício, o seu derrubamento poderá ser suficiente para que 

provocar o colapso da cobertura ou dos pisos superiores, resultando então no colapso global da 

estrutura (Pereira, 2009). 

 

Figura 2 - Mecanismo de colapso para fora do plano por flexão composta (adaptado de Pereira, 2009) 

Por outro lado, garantida uma ligação eficiente entre elementos e conduzindo ao efeito de caixa (box 

behaviour) da estrutura, o modo de rotura é associado a danos no próprio plano da parede, 

ocorrendo por corte ou/e flexão, como ilustrado na figura 3. Os danos por corte podem resultar de 

deslizamento (figura 3b) ou fendilhação diagonal (figura 3c), enquanto que os danos por flexão 

podem conduzir ao derrubamento, com a parede a comportar-se como um bloco rígido que roda no 
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seu conjunto em torno de um dos cantos inferiores (onde pode ocorrer o esmagamento da alvenaria) 

com fendas horizontais na face tracionada (figura 3a) (Pereira, 2009). 

 

 

Figura 3 - Mecanismo de colapso da parede de alvenaria no próprio plano (adaptado de Pereira, 2009) 

A existência de aberturas nas paredes é igualmente um fator condicionante do comportamento das 

mesmas no plano. Deste modo, a integridade do elemento passa a ser condicionada pelo 

comportamento dos designados nembos e lintéis (Carvalho e Oliveira, 1999). Os principais 

mecanismos de rotura no plano em nembos de alvenaria, ilustrados na figura 4, podem ser de flexão 

(rocking), deslizamento (sliding) e tração diagonal (diagonal tension) (Yi, 2004). 

 

Figura 4 - Mecanismos de rotura no próprio plano em nembos de alvenaria (Yi, 2004) 

Segundo Magenes et al. (2000), comparativamente aos nembos de alvenaria, o comportamento dos 

lintéis a ações sísmicas não tem recebido a devida atenção, principalmente do ponto de vista 

experimental. No entanto, a função dos lintéis não pode ser, de todo, desprezada, visto que ao servir 

como elemento de ligação entre os nembos, os lintéis podem efetivamente condicionar bastante o 

comportamento da parede. 

Na figura 5 observa-se em pormenor o mecanismo que induz ao colapso dos lintéis solicitados a 

ações horizontais no plano da parede. Caso não hajam elementos horizontais resistentes à tração, 

o comportamento dos lintéis e o tipo de rotura é ilustrado na figura 5(a) e 5(b) quando solicitados por 

corte ou por flexão, respetivamente. Por outro lado, na eventualidade de haverem elementos 

horizontais resistentes à tração, como ilustrado na figura 5(c), o lintel é submetido a forças de 

compressão que, consequentemente, aumenta a sua resistência à flexão. Para este caso, observam-

se assim dois mecanismos de rotura possíveis, ou seja, a rotura por tração diagonal (corte) e a rotura 

por compressão excessiva nas bielas inclinadas. 
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Figura 5 - Mecanismos de colapso nos lintéis (Magenes et al., 2000) 

Em destaque nos edifícios de “placa”, a adoção de pavimentos em betão armado, com o intuito de 

conferir à estrutura um comportamento espectável como diafragma rígido, pode, em contrapartida, 

revelar-se como um comportamento negativo, devido, por exemplo, à sua espessura reduzida ou 

principalmente à falta de ligação às paredes. 

Dado que para esta tipologia de edifícios é possível observar com regularidade situações em que as 

lajes descarregam em paredes portantes de alvenaria com limitada capacidade resistente, torna-se 

importante que haja um reforço adequado das paredes, de modo a evitar, aquando dum evento 

sísmico, uma potencial rotura das mesmas, induzido pelo efeito “diafragma” das suas lajes (Lamego, 

2014).  

2.2 Soluções de reforço de paredes de Alvenaria 

A decisão sobre a identificação da estratégia de reforço mais adequada a um dado edifício, incide 

sobre conjunto de fatores a satisfazer, sempre com o intuito de preservar o valor patrimonial do 

edifício antigo interveniente. Por conseguinte, alguns dos fatores a ter em conta deverão ser, por 

exemplo, o facto de a técnica de reforço ser intrusiva, na medida em que descaracteriza a estrutura 

ou que possa inviabilizar temporariamente o funcionamento do espaço a reabilitar ou caso se 

prevejam subsequentes medidas interventivas, quer sejam estruturais ou não. Também se torna 

conveniente avaliar a solução de reforço em prol da sua reversibilidade, ou seja, procurar beneficiar 

de uma solução que seja facilmente removível caso se verifique a sua ineficácia ou degradação. Por 

fim, não menos relevante, também deve ser tido em consideração o impacto em termos do custo de 

aplicação dos reforços. 

Para além dos condicionamentos acabados de mencionar, a preferência pela solução a adotar 

prende-se acima de tudo pela eficiência do reforço, e pela sua garantia de aplicabilidade em função 

do estado em que se encontram os elementos a reforçar. 

Neste contexto, com o intuído de melhorar a resistência face à ação sísmica, algumas das soluções 

mais usuais a serem aplicadas em paredes de alvenaria são: (i) pregagens costura; (ii) aplicação de 

reboco armado com redes metálicas; (iii) aplicação de reboco armado com malhas de fibras de 

diferentes tipos de polímeros, Fiber Reinforced Polymers (FRP’s), como aramida, vidro e carbono 

(AFRP, GFRP e CFRP). 
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2.2.1 Pregagens Costura  

A aplicação de pregagens de costura visa melhorar o comportamento entre paredes ortogonais, ao 

reforçar a ligação entre si, recorrendo, portanto, a varões em aço inoxidável, resistentes à corrosão, 

e que intersectam as paredes intervenientes ao serem fixados (figura 6). 

 

Figura 6 - Reforço das ligações entre paredes com recurso a tirantes (adaptado de Lamego, 2014) 

2.2.2 Reboco armado 

O reboco armado é atualmente uma das técnicas de reforço mais 

utilizadas em paredes de alvenaria. A solução consiste na aplicação 

conjunta entre camadas de reboco e uma malha de reforço (figura 7) 

sobre o paramento da parede. O material de reforço poderá consistir, 

por exemplo, numa malha de aço distendido (figura 8), ou em 

alternativa numa rede de fibras sintéticas (fibra de vidro ou carbono), 

que deverá então ser fixa à parede com recurso a conetores metálicos. 

Mais recentemente, as redes de fibras sintéticas, têm vindo a destacar-

se devido à sua fácil aplicabilidade e também pelo facto de não serem 

suscetíveis aos agentes corrosivos. 

Ao permitir o confinamento da alvenaria que constitui a parede, a 

aplicação de reboco armado promove um aumento da resistência ao 

corte e à tração da parede reforçada. Esta solução promove ainda a 

melhoria das ligações entre paredes, ou entre a parede e o pavimento, 

através de buchas inclinadas, minimizando a probabilidade de colapso para fora do plano da parede. 

Por si só, a classificação da intervenção como intrusiva é questionável, podendo ser considerada 

como uma solução pouco ou moderadamente invasiva, dependendo do facto de ser aplicada em 

apenas um lado da parede (interior ou exterior) ou em ambos, sendo recorrente para o último caso 

o recurso a pregagens. Não obstante, o reforço com reboco armado é passível de ser aplicado em 

conjunto com outras soluções de reforço.  

Figura 7 - Aplicação da malha de 
reforço numa parede de 
alvenaria de pedra (Bothara, 
2011) 
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Diversos estudos e observações têm vindo a ser elaborados relativamente à eficiência do reboco 

armado, destacando-se por exemplo os resultados obtidos em Dusi (2007), onde se avaliaram redes 

poliméricas como solução em reboco armado, demonstrando contribuições positivas do reforço no 

que toca ao aumento de ductilidade das paredes, assim como um aumento de resistência ao corte 

e a minimização de fendilhação, quando solicitados a ações horizontais no seu plano.  

Também se refere em Lamego (2014), ensaios efetuados, onde se observou que a aplicação desta 

solução permitiu uma redução superior a 50% no deslocamento global de um edifício. 

 

Figura 8 - Esquema de aplicação da malha de aço distendido (adaptado de Lamego, 2014) 

 

2.2.3 Sistemas compósitos reforçados com fibras (FRP) 

Os materiais compósitos, como os laminados, faixas ou mantas de FRP (Fibre reinforced polymer), 

apresenta-se atualmente como uma alternativa viável em relação ao reboco armado, embora seja 

ainda correntemente alvo de investigações no âmbito da sua aplicação como reforço estrutural. O 

material pode ainda ser comercializado em distintos tipos de fibras, tais como as de carbono (CFRP), 

de vidro (GFRP) ou até de aramido (AFRP) (Mauricio, 2012). Para garantir a aderência do reforço 

ao elemento a reforçar, recorre-se usualmente a uma matriz de resina epóxi, antecedendo-se ainda 

um tratamento apropriado do suporte (Lamego, 2014). 

Por si só, trata-se de uma técnica de rápida instalação, não interrompendo o normal funcionamento 

da estrutura, assim como também não representa um aumento significativo no peso da mesma. O 

sistema de reforço poderá possuir uma espessura entre 3 a 4 mm, passível de se ocultar com uma 

simples camada de revestimento. Em contrapartida, as desvantagens mais comuns ligadas a esta 

solução são, por exemplo, a reduzida resistência ao fogo e aos raios UV, e ainda o elevado custo 

associado quando comparada com o do aço (Domingos, 2018). O parco conhecimento da evolução 

do sistema FRP ao longo da vida útil da estrutura, pode-se revelar como um entrave à utilização 

desta solução no âmbito da reabilitação estrutural. 
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O CFRP é dotado de uma resistência elevada à tração, muito superior à do aço, oferecendo-se assim 

como um bom complemento à falta de resistência de elementos construtivos carentes de reforço, 

quer sejam em betão ou alvenaria. Como referido, em Lamego (2014) é referido um estudo realizado 

a partir da aplicação de mantas de CFRP em ambas as faces de paredes de alvenaria, onde se 

observou uma redução de 50 % dos deslocamentos máximos num edifício de 2 pisos. 

Em Tsionis et al. (2014) é mencionada a investigação de Binici et al. (2007), onde se procurou 

estudar o uso de FRP em paredes de enchimento como um reforço à ação de cargas horizontais. O 

método utilizado consistia na aplicação em cada diagonal de uma faixa de FRP e simultaneamente 

ancoradas ao pórtico de betão armado, como se pode observar pela figura 9. Os resultados obtidos 

demonstraram um aumento até 150 % da capacidade resistente da parede de enchimento. 

 

Paralelamente, Ilki et al. (2007) estudou a mesma técnica de reforço aplicado a um edifício existente 

e os resultados obtidos revelaram, homologamente, melhorias na capacidade resistente da estrutura, 

assim como uma diminuição no seu período fundamental.  

Em ElGawady et al. (2004), são referenciados testes aplicados a paredes de alvenaria reforçadas 

com CFRP e submetidas a ações sísmicas no plano e fora do plano da parede, onde se obtiveram 

resultados indicando uma melhoria de capacidade lateral por um fator multiplicativo variando entre 

1.1 e 3, e ainda um aumento da capacidade resistente para fora do plano de até 7 vezes mais. 

Diferentes estudos têm vindo também a ser elaborados, com o intuito de investigar a eficiência entre 

diferentes esquemas de aplicação do reforço com recurso aos FRP. Em Yuksel et al. (2010), foi 

elaborado um estudo comparativo entre diferentes esquemas de aplicação de CFRP em paredes de 

enchimento de alvenaria inseridas em pórticos de betão armada e consequentemente submetidos a 

ações cíclicas no plano. A investigação revelou um aumento da capacidade resistente e rigidez da 

estrutura para todos os cenários previstos, com especial destaque para o esquema Cross Diamond-

braced, ilustrado na figura 10. 

Figura 9 – Esquema de aplicação de FRP em faixas diagonais (Ilki et al., 2007) 
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Figura 10 - Esquemas alternativos de aplicação de mantas CFRP (Yuksel et al., 2010) 

Em Tong Li et al. (2005), procurou-se testar um esquema de aplicação recorrendo a laminados de 

GFRP, considerando que as fibras de vidro são economicamente mais aliciantes que as de carbono, 

e aplicou-se o material em ambas as faces de uma parede de alvenaria com uma abertura, assim 

como ilustrado na figura 11. Os resultados observados revelaram que o reforço isolado de laminados 

de GFRP nos lintéis não representou grandes melhorias quer na capacidade resistente, quer na 

ductilidade da parede. Por outro lado, o reforço horizontal nos lintéis em conjunto com o reforço 

vertical nos nembos, revelou um aumento significativo do comportamento global da parede, incluindo 

melhorias na capacidade resistente ao corte, na rigidez e no deslocamento lateral máximo 

observado. 

 

Figura 11 - Esquema de aplicação de laminados de GFRP (Tong Li et al., 2005) 

As particularidades inerentes ao uso de FRP têm-se vindo a destacar no panorama da reabilitação 

urbana, maioritariamente ligado ao reforço de elementos em betão armado, tendo, no entanto, 

surgido inúmeras investigações relacionadas com variadas soluções relativas à sua aplicação em 

elementos de alvenaria. Por conseguinte, é relevante mencionar Rahman et al. (2017) e ACI 440 

(2010), onde se apresenta uma extensa listagem relativa a diversos ensaios experimentais, levados 

a cabo com o intuito de averiguar as virtudes e desvirtudes das variadas formas de utilização dos 

FRP como técnicas de reforço sísmico em alvenaria.  

2.2.4 Outras técnicas 

Para além dos métodos aqui mencionados, também seria relevante considerar outras alternativas 

viáveis, apesar de mais invasivas e dispendiosas, tais como a execução de uma estrutura nova de 

betão armado, abrindo-se, para tal, roços na parede de alvenaria para a introdução da nova 
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estrutura, ou em alternativa, recorrer-se ao reforço da alvenaria por encamisamento e subsequente 

adição de betão. 

Alternativamente, derivado das limitações associadas à durabilidade do aço em reboco armado ou 

à complexidade na garantia de uma eficiente ligação entre as faixas FRP ao respetivo suporte, têm 

surgido soluções alternativas de reforço conjugando a aplicação de malhas poliméricas com recurso 

a argamassas cimentícias, designado como sistema FRCM (Fibre Reinforced Cementitious mortar) 

ou TRM (Textile Reinforced Mortar).  

Em Triller et al. (2019), realizou-se um estudo experimental onde se 

reforçaram as paredes de alvenaria de tijolo furado de um edifício de 3 

pisos à escala real, através da técnica de reboco armado, porém 

utilizando uma malha de fibra de vidro (figura 12). Os resultados 

demonstraram um aumento de aproximadamente 50% da capacidade 

resistente máxima dos elementos reforçados, e a sua ductilidade 

aumentou para o triplo. 

Em Papanicolaou et al. (2006), são mencionados ensaios levados a cabo 

com o intuito de analisar comparativamente a eficácia entre um reforço 

convencional recorrendo a faixas de CFRP e resina epóxi, e o reforço 

pelo sistema TRM (figura 13), ou seja, a aplicação de uma malha de 

CFRP com argamassa cimentícia. As paredes de alvenaria reforçadas 

foram então submetidas a deslocamentos cíclicos no plano, observando-

se, por fim, que o reforço pelo sistema TRM suplanta o reforço 

convencional à base de faixas de FRP em cerca de 15% a 30% em 

termos deformabilidade, ainda que em termos de resistência seja 

relativamente inferior. 

Em Borri et al. (2019), é proposto um método alternativo de reforço 

baseado no uso de faixas em aço inoxidável aplicadas mecanicamente 

segundo as diagonais dos painéis de alvenaria, conforme ilustrado na 

figura 14. Ao invés do FRP, a técnica proposta é reversível e revela um 

melhor comportamento a longo prazo enquanto exposto a ambientes 

húmidos e agressivos. Não obstante, também a massa que este reforço tende a adicionar à estrutura, 

apesar de não desprezável, é praticamente diminuta. Por fim, com base nos ensaios experimentais 

executados para verificar o comportamento dos painéis reforçados face a ações laterais no seu 

plano, observou-se um incremento de cerca de 45% da resistência lateral no painel. 

Figura 12 - Aplicação do 
reforço (Triller et al.,2019) 

Figura 13 - Aplicação do 
reforço pelo sistema TRM 
(Papanicolaou et al., 2006) 
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Figura 14 - Sistema de reforço com faixas em aço inoxidável (Borri et al., 2019) 

Como já referido, a presença de aberturas em paredes portantes 

de alvenaria reduz significativamente o seu desempenho sísmico. 

Tomando isso em consideração, uma possível solução de reforço 

localizado poderá basear-se na utilização de elementos metálicos 

inseridos em torno da abertura que, ao garantir o confinamento da 

mesma, confere um melhor comportamento global da parede.  

Em Formisano e Marzo (2017), são divulgadas uma série de 

intervenções aplicadas a um edifício em Itália. Entre as diversas 

intervenções, ilustra-se na figura 15, a utilização de perfis de aço 

UPN 160 como elementos confinantes da abertura.  

Paralelamente, em Vilas Boas (2017), é estudada uma solução de 

reforço semelhante, designada de “caixilho sísmico” (figura 16). Após 

ensaios experimentais, concluiu-se que a solução era uma opção válida de 

reforço no plano, observando-se então melhorias em termos de resistência, 

capacidade de deformação e de dissipação de energia. 

 

 

 

 

2.3 Comportamento sísmico de elementos de betão armado 

Segundo Appleton (2008), é possível verificar em construções realizadas antes de 1983, a existência 

de deficiências na pormenorização de vigas e pilares de betão armado, implicando assim uma 

ductilidade reduzida das estruturas e, por sua vez, uma resposta insatisfatória ao comportamento 

Figura 15 - Abertura confinada com 
perfis UPN 160 (Formisano e Marzo, 
2017) 

Figura 16 - Abertura 
confinada com recurso a 
"caixilho sísmico" (Vilas 
Boas, 2017) 
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sísmico. Ainda segundo Appleton (2008), estudos efetuados comprovam que a resistência sísmica 

de edifícios anteriores a 1983, oscila entre 30% a 50% da exigência atual. Tal se deve 

essencialmente à existência de deficiências de pormenorização, tais como: 

 A cintagem das armaduras verticais em pilares revela-se usualmente insuficiente, 

encontrando-se também baixas taxas de armadura longitudinal; 

 Nas vigas, os estribos existentes não garantem a formação de rótulas plásticas e as 

armaduras inferiores nos apoios são insuficientes; 

 Interrupção de armaduras longitudinais nos nós e a sua amarração é geralmente insuficiente; 

 Fraca resistência do betão e alguma irregularidade da sua qualidade ao longo da estrutura;  

 Contudo, para além de eventuais deficiências de pormenorização, um dos fatores também 

condicionantes no comportamento sísmico dos elementos de betão armado, deve-se à 

disposição destes elementos em planta e em altura. 

Relativamente a deficiências a nível global, os edifícios de “placa” 

idealmente projetados para conciliar tanto a prática comercial, como o 

uso habitacional, são talvez dos casos mais críticos, em termos de 

vulnerabilidade sísmica, devido especialmente ao seu piso térreo 

vazado. Nestes casos particulares, não só se verifica a descontinuidade 

de alguns elementos, tais como paredes divisórias, desde o topo até à 

base do edifício, como também se observam habitualmente pilares de 

grandes secções e fracamente armadas no piso térreo, cuja secção 

acaba por variar em altura, resultando numa variação brusca de rigidez da estrutura e 

consequentemente propício à ocorrência de um mecanismo de piso flexível ou soft-storey (figura 

17). 

Resumidamente, o colapso de uma estrutura dá-se pelo colapso dos seus elementos estruturais, 

frequentemente com armadura longitudinal e transversal insuficiente. Na realidade, os principais 

mecanismos de colapso associados a elementos viga ou pilar, tanto poderão ter origem por flexão, 

corte ou pela rotura na ligação viga-pilar. 

2.3.1 Rotura por flexão  

A rotura por flexão ocorre quando o elemento de viga ou pilar excede o 

limite de capacidade da resistência à flexão numa dada secção, conduzido 

pela excedência da capacidade de deformação do betão à compressão ou 

da armadura à tração (Carvalho, 2015). Este mecanismo de colapso é 

geralmente condicionado por deficiências na amarração ou no 

espaçamento excessivo da armadura de confinamento, que 

Figura 17 - Mecanismo de soft-
storey (adaptado de Chambel, 
2017) 

Figura 18 - Varões 
longitudinais encurvados e 
cintas excessivamente 
espaçadas (adaptado de 
Carvalho, 2015) 
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consequentemente leva à encurvadura das armaduras longitudinais (Lopes, 2008), como se pode 

verificar pela figura 18.  

2.3.2 Rotura por corte 

A rotura do elemento por corte pode resultar simultaneamente da redução 

das propriedades mecânicas do betão e da insuficiência de armaduras de 

esforço transverso e de armaduras de tração, assim como a falta de 

amarração da última. A figura 19 ilustra a rotura ao corte de um pilar 

resultante de um evento sísmico. 

2.3.3 Rotura no nó viga-pilar  

Sob o efeito das ações sísmicas, os nós de ligação viga-pilar são 

submetidos a elevados esforços de corte, resultantes da inversão dos 

momentos transferidos pelas vigas e pilares envolvidos. Por sua vez, estes 

mesmos esforços geram elevadas compressões e trações diagonais nos nós. 

As trações diagonais resultam na fendilhação do betão paralelamente às 

diagonais do nó de ligação, enquanto que as compressões diagonais 

poderão resultar no esmagamento do betão, tal com ilustrado na figura 20 

(Appleton, 2013). 

Para que se viabilize o desenvolvimento de rótulas plásticas nas 

extremidades dos elementos, deve-se então garantir um bom 

confinamento no interior do nó, melhorando o seu comportamento face às 

trações e compressões diagonais. Caso contrário, e tal como ilustrado na 

figura 21, observar-se-á a rotura no nó de ligação entre a viga e o pilar. 

 

 

Figura 21 - Mecanismo de rotura no nó de ligação entre a viga e o pilar (Appleton, 2013) 

Figura 19 - Exemplo de 
rotura por corte de um 
pilar (Fardis, 2009) 

Figura 20 - Compressão 
diagonal no nó viga-pilar 
(Appleton, 2013) 
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2.4 Soluções de reforço em elementos de betão armado 

Considerando a vulnerabilidade dos elementos em betão armado existentes em edifícios de “Placa”, 

descrevem-se, de seguida, algumas das soluções de reforço sísmico mais correntemente utilizadas.  

2.4.1 Encamisamento com betão armado 

A técnica de encamisamento (figura 22) permite reforçar vigas ou pilares 

existentes da estrutura, envolvendo-os como uma nova camada de betão 

armado. No que diz respeito às suas potencialidades de reforço face às ações 

sísmicas, esta solução viabiliza convenientemente um aumento de ductilidade 

nos pilares, devido ao confinamento do elemento antigo, e poderá proporcionar 

também uma maior resistência à flexão e ao corte em ambos os elementos. 

É uma solução de simples execução, recorrendo a materiais, equipamentos e 

mão-de-obra correntes. No entanto, as suas principais desvantagens prendem-

se pelo incremento de peso sobre a estrutura, pela redução da área útil do 

espaço livre, derivado do aumento de seção dos elementos, e por inviabilizar 

ainda a ocupação corrente do espaço aquando da aplicação do reforço.   

2.4.2 Reforço com chapas metálicas 

O reforço com elementos metálicos (figura 23), geralmente chapas ou perfis de aço, é uma solução 

comummente utilizada devido às melhorias de capacidade resistente que garante aos elementos e, 

em detrimento do que acontece com o encamisamento, permite evitar perdas significativas da área 

útil do espaço envolvente. Esta técnica confere às vigas uma melhoria da sua resistência ao esforço 

transverso e à flexão, e o reforço dos pilares à flexão composta e à compressão (Boto, 2015). Porém, 

convém ainda realçar que esta técnica só é efetivamente eficaz como reforço à flexão, se for 

garantida a continuidade do reforço de armadura longitudinal para além dos nós adjacentes. 

Os elementos metálicos de reforço são, em geral, colados ao elemento estrutural através de resina 

epóxi, e em situações em que existem sobreposições de elementos metálicos, como acontece no 

confinamento de pilares, é usual recorrer a soldaduras para garantir boa adesão entre os elementos. 

Porém, é particularmente importante que os elementos metálicos estejam bem ligados às seções a 

reforçar, para garantir o comportamento satisfatório da solução de reforço. 

Por fim, esta técnica também se destaca pela sensibilidade à corrosão e ao fogo dos elementos 

metálicas, revelando-se desvantajoso quando comparado com uma solução à base de FRP’s. 

Figura 22 - 
Encamisamento de 
um pilar (Fardis, 
2009) 
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Figura 23 - Exemplo de pilares reforçados com chapas metálicas (Fardis, 2009) 

2.4.3 Reforço com FRP’s 

Surgindo como uma alternativa ao reforço com chapas metálicas, o encamisamento com FRP (figura 

24) é uma solução de reforço que poderá ser aplicada a elementos de betão armado, garantindo um 

confinamento significativo do elemento estrutural e consequentemente melhorando a sua 

capacidade resistente e ductilidade. A solução consiste na aplicação de mantas ou laminados 

flexíveis de FRP, tais como fibras de carbono (CFRP), entre outros materiais (GFRP ou AFRP), 

diretamente coladas à envolvente do pilar através de resina epoxídica.  

Para além de ser uma técnica de acessível execução, que não implica a perturbação do 

funcionamento estrutural do edifício durante o processo de aplicação, apresenta ainda uma 

vantajosa relação peso/resistência e não é suscetível à corrosão. No entanto, alguns entraves à 

utilização desta solução baseiam-se essencialmente ao reduzido conhecimento da evolução do 

sistema ao longo da vida útil da estrutura, assim como à sua limitada resistência ao fogo e ainda aos 

custos elevados do material em causa, quando comparado com o betão ou o aço (Carvalho, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Elementos de betão armado reforçados com FRP (Varum, 2006) 
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2.4.4 Outras técnicas 

Para além das soluções referidas, outras técnicas de reforço, embora mais invasivas, também se 

destacam pela sua eficácia. Entre elas, a adição de elementos resistentes, tais como pilares ou 

paredes, ou a adição de um sistema de contraventamento metálico podem melhorar 

significativamente o comportamento sísmico da estrutura. Nomeadamente, para o caso particular 

dos edifícios de “Placa”, a supressão do piso térreo vazado através da adoção de uma destas 

soluções de reforço, ou em alternativa, substituir os panos de alvenaria na zona das escadas por 

paredes de betão, são ambas intervenções possíveis para aumentar a rigidez global da estrutura. 

2.5 Comportamento sísmico dos edifícios de “Placa” e 

expetativa de danos 

2.5.1 Deficiências de pormenorização  

Em destaque nos edifícios “Placa”, salienta-se os pisos rígidos em betão armado, que apesar de 

poder conceder ao pavimento um comportamento de “diafragma rígido” no seu próprio plano, implica 

um aumento significativo do peso próprio dos pisos (e, por consequência, das forças de inércia), que 

por sua vez não é acompanhado por um aumento da resistência dos elementos verticais (Monteiro 

e Bento, 2012). Aliado a isso, também a fraca qualidade do betão e a escassez de armadura nas 

lajes contribuem para a vulnerabilidade da estrutura.  

Um fator a ter também em conta, devem ser as ligações entre elementos que deverão ser 

adequadas, quer sejam parede-parede ou pavimento-parede, de modo a que seja viável uma correta 

redistribuição das forças de inércia geradas pela ação sísmica (Coelho, 2003).  

Igualmente crítico, destacam-se recorrentes transições bruscas de rigidez, ou até mesmo de tipologia 

e material estrutural, entre o piso térreo e o primeiro piso, o que poderá induzir a uma considerável 

fragilidade neste tipo de edifícios (Lopes, 2008).   

O efeito “quarteirão” não deixa de ser relevante para os edifícios “Placa”, que geralmente se 

encontram inseridos em banda. Para um edifício interior em banda, o efeito de confinamento dos 

edifícios adjacentes melhora, em geral, o comportamento global da estrutura face à ação sísmica, 

possivelmente minimizando os danos nas fachadas. Em contrapartida, os edifícios de gaveta 

deverão estar sujeitos a danos sísmicos mais severos (Gomes, 2017). 

Em situações em que edifícios adjacentes apresentem pisos a cotas diferentes, poderão ainda surgir 

problemas nos elementos verticais das empenas, resultante dos esforços de corte induzido pelo 

pavimento do edifício adjacente. 
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É relevante salientar que de acordo com a época em que foi elaborado o projeto de estabilidade do 

edifício em questão, todos os elementos de betão armado foram dimensionados para verificar 

somente a segurança devido aos efeitos de cargas verticais, em concordância com a 

regulamentação em vigor (RBA, 1935). 

Segundo Appleton (2008), relativamente à segurança sísmica em edifícios construídos antes de 

1983, é possível verificar diversas vulnerabilidades em vigas e pilares, justificando a ductilidade 

reduzida da estrutura em causa. Por exemplo, no caso dos pilares é possível observar uma cintagem 

geralmente insuficiente. Relativamente a vigas, visto não ser considerado o efeito da ação sísmica, 

as armaduras inferiores nas extremidades e as de esforço transverso são usualmente escassas. 

Também a utilização de varões inclinados revela um comportamento negativo no caso de inversão 

de esforços, assim como os estribos existentes, por si só, não garante a formação de rótulas plásticas 

suficientemente dúcteis. Igualmente relevante de referir, também se pode verificar em alguns casos, 

a amarração insuficiente das armaduras longitudinais nos nós, tanto em vigas como pilares. A figura 

25 ilustra algumas pormenorizações do edifício em estudo nesta dissertação (apresentado de 

seguida, no capítulo 3), e que são alusivas a algumas das vulnerabilidades acabadas de mencionar. 

Na figura 25 (à esquerda), observa-se a utilização de varões inclinados, enquanto na figura 25 (à 

direita), verifica-se uma armadura de confinamento no interior do nó com espaçamentos de 0,30 m, 

assim como uma emenda de curto comprimento de amarração dos varões longitudinais do pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente, na figura 26, ilustram-se dois pormenores de uma estrutura idêntica, mas que se 

distinguem pela pormenorização de armadura adotada. Na figura 26 (à esquerda), adotando-se uma 

pormenorização de armadura de acordo com um regulamento antigo que não prevê o 

dimensionamento sísmico, e para a figura 26 (à direita), adotando-se uma pormenorização de 

armadura através de um regulamento mais recente e em que se prevê um comportamento mais 

dúctil da estrutura (Moreira, 2013). 

Figura 25 - Pormenorizações de elementos estruturais do edifício em estudo (AML, 
2018) 
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Figura 26 - Diferenças de pormenorização de armaduras (Moreira, 2013) 

2.5.2 Danos sísmicos expectáveis 

A vulnerabilidade sísmica em edifícios de “Placa” tem sido tema de análise em diversos estudos, 

passando-se agora a citar algumas particularidades relativamente a previsões de danos sísmicos 

observados em diferentes análises efetuadas a edifícios semelhantes desta tipologia. 

Em Lamego e Lourenço (2012), na sequência de análises pushover auxiliadas pelo software 3Muri 

(S.T.A.DATA, 2013) e aplicadas ao modelo isolado de um edifício de “Placa” de médio porte (com 4 

a 7 pisos), em que o piso térreo é constituído por lojas, foi possível estimar os danos sísmicos 

expectáveis correspondentes ao instante em que o edifício atinge o seu deslocamento último.  

Apresentam-se de seguida alguns dos danos observados com maior regularidade em edifícios desta 

tipologia (Lamego et al., 2012): 

 As paredes de empena ao nível do 1º e 2º piso apresentaram danos de colapso por corte, 

que por sua vez aparentam ser mais comuns caso as paredes sejam de betão armado; 

 Em pisos térreos destinados ao comércio (com lojas) e, por sua vez, uma estrutura porticada 

em betão armado nesse piso, verificou-se frequentemente o colapso por tração dos pilares 

exteriores; 

 A generalidade dos pilares em betão armado apresentam danos por flexão em todos os 

pisos correntes, principalmente, como esperado, nas seções de extremidade; 

 As paredes de alvenaria interiores exibem normalmente danos por flexão e raramente 

situações de colapso; 

 As paredes exteriores apresentam danos provocados por flexão nos nembos e os lintéis 

poderão colapsar ou revelar danos por corte. 
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Em Ravara et al. (2001), em função da tipologia construtiva, são mencionadas possíveis medidas 

corretivas para colmatar as limitações sísmicas do edificado nacional. Nomeadamente para edifícios 

de “placa”, são referidas as seguintes medidas: 

 Melhorar a resistência à flexão, no plano e fora do plano, dos nembos e empenas; 

 Introdução de paredes resistentes ao corte, como medida possível e adequada, embora 

bastante intrusiva; 

 É igualmente indicada a introdução de estrutura adicional metálica como uma intervenção 

possível, embora não adequada dada a sua aplicação intrusiva; 

 Por fim, é sugerida também a introdução de estrutura adicional em betão armado como uma 

solução viável, mas igualmente não adequada como referido no tópico acima. 

Em Marques et al. (2017), para o mesmo edifício de “Placa” analisado em Lamego et al. (2012), 

foram efetuadas análises de eficiência a algumas técnicas de reforço adequadas para o edifício em 

questão. Para uma solução à base de reboco armado aplicado sobre as paredes exteriores, foi 

possível observar uma melhoria considerável da capacidade resistente do edifício, em termos de 

ductilidade, e consequentemente, uma notória redução da probabilidade de danos. Marques et al. 

(2017), averigua também uma solução que consiste em reforçar o pórtico em betão armado da porta 

da entrada da fachada principal do edifício, recorrendo para tal, ao seu confinante através de chapas 

de aço. Por fim, no seguimento das soluções anteriores, também se considerou uma solução 

baseada no confinamento com chapas metálicas, dos pilares de canto e desde o piso térreo até ao 

último piso.   

Por conseguinte, as conclusões aferidas em Marques et al. (2017), constatam que o desempenho 

sísmico do edifício em causa, apresenta melhorias mais significativas para a solução em reboco 

armado, sendo que a solução de confinamento dos pilares de canto também conduz a melhorias de 

desempenho, e por fim, a solução de confinamento do pórtico existente na fachada principal não se 

revelou eficiente, verificando-se até um comportamento pior ao observado antes da aplicação desta 

solução.  

Em Ferrito (2014), após a análise de um edifício de “placa” inserido em banda, observou-se na 

fachada principal que a maioria dos lintéis de alvenaria sofrem colapso por corte, fruto do colapso 

por corte das vigas de betão armado junto dos lintéis. Em simultâneo, também as paredes da fachada 

apresentam danos por flexão. Relativamente às paredes interiores, também se observaram danos 

por flexão nos nembos, e por corte nos lintéis (Ferrito, 2014). No que diz respeito às paredes de 

empena, foi observado a possibilidade de um colapso da parede por corte, gerando um mecanismo 

soft-storey.  

Em Gomes (2017), considerando a interação dos edifícios em banda, constatou-se que a fachada 

posterior com o designado “rabo de bacalhau”, é condicionante no comportamento global de um 

edifício de “placa” com esta tipologia. Por conseguinte, os danos verificados ocorrem na sua 
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generalidade por corte, conduzindo à rotura por corte de nembos e lintéis localizados principalmente 

na fachada tardoz.  

Ao observar os danos provocados pelos sismos, torna-se possível compreender o comportamento 

dos edifícios e as suas vulnerabilidades. Neste sentido, tomando como exemplo casos concretos de 

edifícios que, do ponto de vista estrutural, sejam relativamente similares aos edifícios de “placa” 

portugueses e que, simultaneamente, já tenham sido submetidos a sismos, torna-se assim possível 

compreender melhor quais os fatores que mais influenciam a vulnerabilidade sísmica deste tipo de 

edifícios e, por fim, transpor os ensinamentos para o panorama atual em Portugal. 

Em Leite et al. (2012), ensaiaram-se em mesa sísmica três modelos de um edifício misto de alvenaria 

e betão armado. Um modelo dimensionado e construído de modo a retratar o património edificado a 

partir dos anos 80, e os outros dois modelos não só dimensionados com os regulamentos mais 

recentes, mas também construído com materiais e soluções construtivas de melhor qualidade. Por 

fim, das três estruturas porticadas ensaiadas, apenas a estrutura dimensionada segundo a 

regulamentação antiga colapsou, tendo ocorrido imediatamente depois do colapso para fora do plano 

de todas as paredes do piso inferior. Não obstante, nenhum dos panos nos modelos “melhorados” 

colapsou, devendo-se essencialmente à utilização de armaduras de junta nos panos de alvenaria e 

ainda à armadura adicionada ao reboco, pelo que se pôde também averiguar a eficiência destes 

reforços.  

Em Rodrigues et al. (2010), na sequência de uma visita aos locais afetados pelo sismo de L’Aquila 

em 2009, foram analisados diversos dados relativos a danos em edifícios de betão armado e 

alvenaria, com o intuito de os comparar com a realidade atual em Portugal. A grande parte dos 

edifícios de betão armado existentes no local foram construídos durante e após os anos 80. Em 

relação aos danos observados, estes foram encontrados maioritariamente em elementos não 

estruturais, tais como zonas de apoio e zonas de ligação entre painéis. Os danos estruturais 

observados foram provocados pela má qualidade do betão, a utilização de armadura lisa, 

recobrimentos insuficientes, falta de capacidade resistente ao corte em pilares, má pormenorização 

dos nós viga-pilar e ainda mecanismos de colapso do tipo piso flexível. A figura 27 ilustra alguns dos 

tipos de danos observados. 

 

Figura 27 - Exemplos de danos observados em edifícios na sequência do sismo de L’Aquila (Rodrigues et al., 2010) 
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3. Caso de Estudo 

3.1 Introdução 

O parque edificado português possui uma vasta diversidade de tipologias construtivas, fruto de uma 

apreciável evolução estimulada essencialmente pelo aparecimento de novos materiais e técnicas 

construtivas, mas que na realidade se resume imprescindivelmente à crescente exigência por 

garantir melhores condições de segurança e conforto para a sociedade. 

No âmbito do trabalho em causa, aborda-se a necessidade de consciencialização pela existência de 

estruturas sismo-resistentes no parque habitacional Lisboeta, levando à eventual mitigação de risco 

sísmico em que o edificado atualmente se encontra exposto. 

Em Sousa et al. (2006) é reconhecido que o primeiro regulamento português a abordar o 

dimensionamento estrutural sísmico no século XX, data do final dos anos 50 (RSCCS, 1958) e sendo 

posteriormente atualizado pelo RSA (1983). No entanto, na espectativa que os edifícios construídos 

após 1983 cumpram os requisitos de desempenho sísmico atuais, o mesmo não é garantido para o 

parque edificado anterior a 1983 e acima de tudo para a maioria dos edifícios anteriores ao primeiro 

regulamento em 1958. 

Os edifícios mistos de alvenaria e betão armado (“Placa”) surgem no século XX entre as décadas de 

30 e 60, representando um período transicional entre a construção estrutural em alvenaria para betão 

armada. Designados pelo Censos 2011 (INE, 2011) como edifícios com estrutura de parede de 

alvenaria com placa, os edifícios de “Placa” constituem uma parcela de cerca de 32% do edificado.  

Considerando a presença expressiva dos edifícios de “Placa” no edificado português, assim como 

as suas vulnerabilidades estruturais, nomeadamente o recurso a lajes de betão armada, sem um 

acompanhamento adequado para melhorar a resistência dos elementos estruturais verticais, levam 

a que esta tipologia de edifícios necessite de uma adequada análise da sua vulnerabilidade sísmica 

(Monteiro e Bento, 2012). 

3.2 Parque edificado e Enquadramento Histórico 

A cidade de Lisboa é caracterizada por uma forte heterogeneidade no que toca ao seu parque 

edificado. A avaliação e classificação evolutiva das tipologias construtivas que são atualmente 

possíveis de observar na capital portuguesa, podem genericamente distribuir-se como cinco grupos 

de destaque. Sendo estes, os edifícios pré-pombalinos, anteriores ao grande sismo de 1755, os 

edifícios pombalinos, os edifícios gaioleiros, os edifícios de transição ou de “placa” e, por fim, os 

edifícios de betão armado que eventualmente também se poderão sub-agrupar em primeira e 

segunda fase de betão armado (Cóias e Silva, 2001) (Lopes, 2008). Na figura 28 encontra-se 

ilustrada uma das propostas possíveis para a evolução cronológica do edificado Lisboeta. 
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Figura 28 - Evolução cronológica do edificado Lisboeta: 1,2 – anteriores a 1755; 3 – Pombalino; 4 – Gaioleiro; 5 – “Placa”; 
6,7 – Betão armado (Cóias e Silva, 2001) 

Os edifícios que precedem o terremoto de 1755, considerados como pré-pombalinos, englobam um 

conjunto de exemplares localizados geralmente em alguns dos bairros mais antigas de Lisboa, tais 

como a Mouraria, Alfama e Bairro Alto. Dada a janela cronológica em que a construção destes 

edifícios decorreu, é possível evidenciar uma vasta heterogeneidade entre si, tornando-se assim 

inviável uma descrição tipificada deste edificado, pelo que cado caso deve ser analisado 

singularmente. Não obstante, grande parte deste edificado evidencia ter sido alvo de reconstruções, 

alterações ou amplificações posteriores ao terramoto (Lopes, 2008). 

Os edifícios Pombalinos resultam da necessidade de reconstrução da 

Cidade após o terramoto, visivelmente concentrado na Baixa Lisboeta. 

A construção Pombalina (figura 29) caracterizou-se pela racionalidade 

e o que eventualmente se considerou como o início da industrialização 

da construção em Portugal (Lopes, 2008). Um dos símbolos mais 

icónicos desta tipologia construtiva é a designada “gaiola pombalina”, 

que consiste num sistema tridimensional em pórticos de madeira 

inseridos nas paredes exteriores e interiores (Sousa et al., 2006). Os 

pavimentos de madeira também são alvo de destaque nos edifícios 

pombalinos, visível pela cautelosa ligação às paredes de alvenaria 

recorrendo a frechais (Lopes, 2008). 

O período dos edifícios “gaioleiros” procede a construção pombalina e ditam um período em que a 

qualidade da construção sofreu, negligentemente, um retrocesso progressivo (Sousa et al., 2006). 

Esta época corresponde a um período de expansão urbana levado a cabo nos finais do século XIX, 

onde se evidencia maioritariamente em urbanizações como Campo de Ourique, Bairro Camões e 

Avenidas Novas, e onde se observam novas soluções desta tipologia, tais como lajes com vigas de 

ferro e abobadilhas cerâmicas (Lopes, 2008). Na sua generalidade, os edifícios “gaioleiros” 

caracterizam-se pelo crescimento em altura e uma estrutura simples, oferecendo riqueza estética e 

em contrapartida fragilidades estruturais. 

Figura 29 - Maquete de uma 
estrutura pombalina (adaptado 
de Proença e Gago, 2011) 
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No decorrer da década de 30 do século passado, seguiu-se um período de transição gradual em que 

o betão armado surge como uma nova solução estrutural, substituindo assim as estruturas em 

madeira. Erguem-se então os edifícios mistos de alvenaria e betão, igualmente designados de 

edifícios de “Placa”, que por sua vez são tema de estudo nesta dissertação. 

Este período de transição termina eventualmente em finais da década de 50, na sequência da forte 

afirmação do betão armado como solução estrutural global. Surgem então os edifícios em pórtico de 

betão armado com paredes interiores e exteriores em alvenaria de tijolo furado e lajes maciças de 

betão armado. Em simultâneo, é publicado o primeiro regulamento considerando a ação sísmica no 

dimensionamento estrutural em Portugal (RSCCS, 1958), (Sousa et al., 2006). 

3.3 Edifícios de “Placa” - Descrição Geral 

Durante o início da década de 30, surge então o Regulamento Geral de Construção Urbana (RGCU, 

1930), que impulsiona, por exemplo, à utilização de elementos de betão armado como travamento 

das paredes de alvenaria exteriores (Sousa et al., 2006).  

A entrada em vigor deste regulamento, em simultâneo com a necessidade de uma expansão 

urbanística para combater o crescimento populacional em Lisboa, leva ao começo de um período de 

transição entre os edifícios de alvenaria e os de betão armado. 

Os edifícios de “placa” distinguem-se pela adoção de pavimentos em betão armado. Numa fase 

inicial, assistiu-se à sua utilização apenas em consolas e nos pavimentos de zonas húmidas, 

nomeadamente, cozinhas e instalações sanitárias, acabando eventualmente por substituir 

completamente os pavimentos de madeira (Pinho, 2000).  

Relativamente à sua disposição em planta, os edifícios de “Placa” agrupam-se em duas tipologias 

distintas em função da sua geometria em planta (figura 30): (i) edifícios de planta retangular; (ii) 

edifícios de “Rabo de Bacalhau”. Os edifícios de planta retangular, associados a casas de renda 

económica, foram intencionalmente concebidos com uma gestão otimizada do espaço, pressupondo 

que seriam destinados à classe baixa da população (Monteiro e Bento, 2012). O segundo tipo, 

designa-se de “Rabo de Bacalhau”, alusivo à saliência que surge na fachada posterior do edifício, e 

a que se reservam predominantemente espaços de serviços e também em algumas ocasiões uma 

segunda escada.  
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Figura 30 - Diferentes plantas de edifícios de placa (Costa, 1997) 

 

No que diz respeito aos elementos executados em betão armado, nomeadamente lajes, vigas e 

pilares, o betão normalmente utilizado era o betão B20 ou B25, correspondendo atualmente ao 

C16/20 e C20/25, respetivamente. O aço utilizado correspondia a varões lisos da classe A235 

(Lamego, 2014). 

Os pavimentos executados em lajes maciças de betão armado apresentam normalmente espessuras 

entre 0,07m e 0,10m (Monteiro e Bento, 2012) e encontram-se pouco armadas, na sua generalidade 

apenas com armadura para resistir a momentos positivos (Lopes, 2008). As lajes encontram-se 

apoiados sobre paredes de alvenaria em tijolo maciço e, a seu tempo, também por elementos de 

betão armado. 

A adoção de vigas e pilares foi sofrendo uma evolução progressiva. Inicialmente surgindo apenas 

nos cantos salientes do edifício, os pilares em betão armado acabam por se estender também à 

fachada principal (Sousa et al., 2006). Nos pisos térreos, surgem frequentemente estruturas 

porticadas de betão armado, auxiliando o alojamento de espaços comerciais (Lopes, 2008). 

Concretamente, a disposição observada para vigas e pilares de betão armado tende a depender do 

número de pisos que compõem o edifício (Lamego, 2014 e Milosevic et al., 2018). 

De um modo geral, a secção adotada para os pilares é irregular em altura, dispondo ainda de 

armadura de cintagem insuficiente (Appleton, 2008). Paralelamente, a altura das vigas varia entre 

os 0,20 m e os 0,40 m, revelando ainda uma quantidade de armadura transversal e longitudinal 

insatisfatória para sustentar as cargas verticais (Ferrito, 2014). Um recobrimento de cerca de 2 cm é 

normalmente adotado para ambos os elementos, quer sejam vigas ou pilares, e a garantia de 

continuidade de esforços entre ambos é geralmente parca ou inexistente, ainda que as dimensões 

das secções se revelem adequadas aos esforços verticais a que se encontram sujeites (Lamego e 

Lourenço, 2012).  
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As paredes interiores eram constituídas ora por alvenaria de tijolo furado ou maciço, ou até mesmo 

blocos de betão, com espessuras variando entre 0,15 m e 0,25 m. Quanto às fachadas, estas eram 

construídas na sua generalidade em alvenaria de pedra, cuja espessura varia entre 0,40 m e 0,90 

m, ou então alvenaria de tijolo, em espessura variando entre 0,30 m e 0,40 m. Tanto para as paredes 

interiores como para as fachadas, é recorrente verificar-se uma diminuição de espessura em função 

da altura da parede (Monteiro e Bento, 2012).  

Para situações em que os edifícios se encontrem dispostos em banda, as empenas poderão ser em 

betão armado com uma espessura aproximada de 0,20m (Lamego, 2014). 

As fundações coincidentes com este tipo de edifícios são, na sua essência, sapatas contínuas de 

alvenaria de pedra ou tijolo (figura 31), havendo, contudo, já em algumas situações, fundações em 

betão armado, com espessuras superiores às paredes que suportam, e com profundidades variando 

entre 0,30 m e 1,00 m (Pomba, 2007). 

 

Figura 31 - Tipos de fundações observadas em edifícios de placa (adaptado de Monteiro e Bento, 2012) 

 

Os edifícios de “Placa”, cuja idade se estende atualmente entre os 90 e os 65 anos, já atingiram o 

limite de vida útil preconizado em projeto e, independentemente de uma correta manutenção e um 

satisfatória estado de preservação, deverá ser imprescindível algum tipo de intervenção, quer seja 

estrutural ou não. 

3.4 Bairro de alvalade 

O desenvolvimento urbanístico do Bairro de Alvalade, surge na sequência da elaboração do Plano 

de Urbanização da zona a sul da avenida Alferes Malheiro (figura 32), aprovado em 1945. O 

respetivo plano surge pela necessidade de fazer frente ao elevado crescimento demográfico em 

Lisboa naquela época (Silva, 2016). 

Segundo o plano, o Bairro de Alvalade, projetado para 45000 habitantes em cerca de 230ha, 

encontra-se dividido em 8 células distintas (figura 32). Durante este período, e considerando que o 

plano se destinava maioritariamente à criação de habitações sociais, o governo lançou dois 
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programas de alojamento presentes no Bairro de Alvalade e que se designam de habitação de renda 

económica e habitação de renda limitada (Silva, 2016). 

Nas células 1, 2 e 4 encontram-se essencialmente habitações de renda económica, e para as células 

7 e 8, casas de renda limitada. Para as células 5 e 6 encontram-se em simultâneo, espaços de lazer 

e habitações sociais. Na célula 3, distintivamente, encontram-se edifícios mistos, ou seja, com uso 

habitacional e comercial (no piso térreo) (Silva, 2016). 

 

Figura 32 - Planta da divisão em células (à direita) e planta de urbanização da zona Sul da avenida Alferes Malheiro (à 
esquerda) (Costa, 1997) 

 

3.5 Caracterização do edifício em estudo 

Uma das peculiaridades que definem os edifícios de “placa”, particularmente da tipologia de rabo de 

bacalhau, trata-se da extensa variedade de materiais e pormenores construtivos que se podem 

encontrar ao nível das fachadas, das empenas ou até mesmo nas lajes. Para além disso, diferentes 

disposições para os elementos de betão armado podem também ser encontradas neste tipo de 

edifícios. Em Milošević (2019), com base numa amostra de edifícios, é apresentado uma distribuição 

percentual do tipo de materiais frequentemente encontradas neste tipo de edifícios. 

De acordo com os resultados apresentados na figura 33, observa-se então que uma percentagem 

razoável destes edifícios, senão a mais significativa, apresenta já um sistema porticado em betão 

armado preenchido com alvenaria de tijolo (correspondente a RC/brick) em ambas as fachadas 

principal e posterior. Relativamente às empenas, observa-se uma maior variedade de materiais 

utilizados, desde alvenaria de pedra (RM – Rubble Masonry), blocos de betão (CB – Concrete 

Blocks), paredes de betão armado (RCwall) ou pórticos de betão armado com alvenaria de tijolo 

(RC/brick). 
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Figura 33 - Caracterização dos materiais observados na fachada principal(a), na fachada posterior (b) e nas empenas (c) 
de edifícios de "placa" (Milošević, 2019) 

Outro dos aspetos essenciais a ter em conta sobre os edifícios de “Placa” do tipo Rabo de Bacalhau, 

é o facto de se encontrarem geralmente inseridos em quarteirão. Convêm referir que, de modo a 

simular explicitamente o efeito de interação entre edifícios adjacentes, optou-se por modelar o 

agregado completo de quatro edifícios (figura 34), à semelhança da estrutura de quarteirão com 

maior expressividade no bairro de Alvalade, particularmente na célula III. No entanto, os resultados 

apresentados dizem respeito apenas para o edifício B2, identificado na figura 34, e inserido no 

modelo com 4 edifícios (Milošević, 2019). 

 

 

Figura 34 - Enquadramento e caracterização do modelo de quarteirão analisado (Milošević, 2019) 

Como já referido, os edifícios do tipo Rabo de Bacalhau caracterizam-se por divergirem entre si 

relativamente a materiais e pormenores construtivos. Por conseguinte, em função das variações 

construtivas observadas, descrevem-se em Milošević (2019) dez modelos distintos para o edifício 

B2. No entanto, o edifício adotado para caso de estudo na presente dissertação baseia-se no 

designado modelo M2 de Milošević (2019), por se tratar de um edifício que, em função da sua 

caracterização estrutural e dos materiais adotados, representa uma parcela considerável do 

(a) (c) (b) 

Edifício B2 

Y 
X 
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edificado no bairro de Alvalade. Na figura 35, destacado a verde, é possível observar os edifícios 

que se assemelham, do ponto de vista estrutural e material, ao presente caso de estudo. 

 

Figura 35 - Distribuição de edifícios de caracterização semelhante ao modelo M2 no bairro de Alvalade (Milošević, 2019) 

O modelo M2, corresponde a um edifício de utilização mista, sendo que o piso térreo vazado alberga 

lojas dedicadas exclusivamente à prática comercial, enquanto que os três pisos superiores servem 

para habitação. Na figura 36 é possível observar as diferenças em planta entre o piso térreo (figura 

36 (a)) e os pisos de habitação (figura 36 (b)), assim como também se observa a disposição dos 

elementos de betão armado e a espessura das paredes. Resta frisar que relativamente à espessura 

adotada para as paredes, teve-se em consideração documentos regulamentares do edificado na 

respetiva época (RGCU, 1930), tal como outros documentos do arquivo municipal de Lisboa. 

 

M2
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(a) (b) 

O edifício em questão, com 4 pisos, apresenta aproximadamente uma área de implantação de 229 

m2, uma área de construção de 916 m2, e um perímetro de contorno à volta de 64 metros (Silva, 

2016). Relativamente à altura do edifício, contabilizam-se cerca de 15,50 m entre a cota soleira e o 

topo do edifício, repartidos por um pé direito de 3,80 m para o piso térreo e 3,0 m para os pisos de 

habitação. A fachada principal apresenta uma extensão de cerca de 18 m, assim como 10,50 m para 

extensão lateral nas empenas, contabilizando-se ainda aproximadamente 4,20 m para a saliência 

da fachada posterior (Gomes, 2017). 

Por fim, na tabela 1 apresentam-se, respetivamente, as propriedades mecânicas dos materiais 

adotados na modelação do edifício, ou seja, os módulos de elasticidade (E) e distorção (G), as 

resistências à compressão (fc) e ao corte (τ), e o peso volúmico (γ). Resta referir que para a 

caraterização das propriedades mecânicas dos materiais considerados na modelação do edifício em 

(Milosevic, 2019), se adotou uma abordagem Bayesiana, combinando assim os valores dos 

parâmetros mecânicos sugeridos pela norma Italiana com os dados obtidos através de ensaios 

experimentais realizados em edifícios de “Placa” similares. Deste modo, foi possível estimar uma 

caraterização mecânica dos materiais, mais apropriada para esta tipologia. Não obstante, no anexo 

1 apresentam-se ainda os restantes parâmetros mecânico utilizados na caraterização do modelo do 

edifício em estudo. 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas dos materiais que constituem as paredes de alvenaria e os elementos de betão 

 E (GPa) G (GPa) fc (MPa) τ (MPa) γ (kN/m3) 

Tijolo maciço 5,73 1,91 7,19 0,277 18 

Tijolo furado 2,95 0,98 1,66 0,28 15 
 

Betão 
Armado 

Classe – C16/20 
Aço – A235 

Figura 36 – disposição dos elementos de betão armado e espessura das paredes: (a) piso térreo; (b) pisos superiores 
(Milošević, 2019) 
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Na tabela 2 apresentam-se as cargas permanentes e variáveis que foram tidas em consideração 

na modelação do edifício. 

Tabela 2 - Sobrecargas e Cargas permanentes 

 Lajes de B.A. Escadas Cobertura Varanda 

Sobrecargas (kN/m2) 2,0 3,0 0,4 5,0 

Cargas permanentes 
(kN/m2) 

3,78 3,78 1,15 3,78 

 

3.5.1 Caracterização Estrutural 

As observações seguintes que pretendem expor a caraterização estrutural e os pormenores 

construtivas do edifício em estudo, baseiam-se fundamentalmente na documentação que o Arquivo 

Municipal de Lisboa detêm sobre o edificado em questão. 

Fundações: 

As paredes divisórias, empenas, e paredes-mestras, assentam em fundações contínuas, compostas 

por maciços de alvenaria de pedra “rija” e argamassa de cimento e areia, que por sua vez assentam 

sobre sapatas em betão simples e de 0,30 m de espessura. 

No que toca às fundações dos pilares, descrevem-se como sendo constituídas por blocos isolados 

de betão simples, assegurando uma profundidade sempre superior a metade da largura da sapata. 

A figura 37 ilustra a planta de fundações fornecida pelo Arquivo Municipal. 

 

Figura 37 - Planta de fundações (AML, 2019) 
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Pilares, vigas e lajes: 

Segundo a memória descritiva do projeto, o pavimento do 

piso térreo é composto por um massame em betão sobre um 

“aterro previamente regado e batido a maço”. Relativamente 

aos pisos superiores da estrutura, os pavimentos consistem 

em lajes de betão armado com 0,12m de espessura e 

armadas nos dois sentidos (figura 38). As escadas são 

igualmente em betão armado, adotando uma espessura de 0,10m. 

Os pilares e vigas de betão armado estão distribuídos essencialmente ao 

longo da periferia do edifício, salvo algumas exceções no piso térreo, onde se 

podem encontrar pilares interiores que são descontinuados nos pisos 

superiores, assim como algumas vigas interiores apoiadas sobre paredes de 

alvenaria e que se encontram estrategicamente posicionadas para auxiliar no 

suporte das cargas geradas por divisórias que nascem nesse alinhamento nos 

pisos superiores (observar figura 36). 

É também possível verificar, pela figura 39, que na sua generalidade, 

verificam-se ao longo da altura dos pilares variações de seção e, 

consequentemente, alterações das suas propriedades estruturais. 

Cobertura: 

A estrutura da cobertura do edifício foi executada em madeira de pinho, 

coberta com telha do tipo marselha. 

Paredes Exteriores e Interiores: 

As fachadas principal e posterior consistem numa estrutura porticada em betão armado, com 

paredes de enchimento de alvenaria de tijolo, com um total de 0,40 m de espessura (figura 40). 

As empenas são também constituídas por um sistema porticado de betão armado preenchido em 

alvenaria de tijolo com 0,20 m de espessura. 

Relativamente ao tipo de material utilizado nas paredes interiores, verificou-se alguma escassez de 

informação nos documentos presentes no Arquivo Municipal de Lisboa quanto ao facto das paredes 

serem feitas de tijolo furado ou maciço. Desde modo, decidiu-se considerar a utilização de tijolo 

furado nos últimos dois pisos e tijolo maciço nos restantes pisos inferiores, de acordo com o 

Regulamento Geral das Construções Urbanas de 1930 (RGCU, 1930). Por fim, a espessura das 

paredes varia ainda entre 0,25m e 0,15m, tratando-se ou das paredes da caixa-de-escadas e 

divisórias entre fogos, ou restantes divisórias, respetivamente. Na figura 40, é possível observar as 

tipologias de tijolo utilizado, em função do respetivo piso. 

Figura 39 - Pormenor 
de pilar (AML) 

Figura 38 - Pormenor de laje (AML) 
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Figura 40 - Disposição e constituição das paredes do edifício 

Ligações entre paredes: 

Como já referido, um dos principais problemas também associados à vulnerabilidade sísmica dos 

edifícios de “Placa”, trata-se exatamente das deficientes ligações parede-parede e parede-laje. Para 

o modelo M2, e atendendo à incerteza quanto à qualidade das ligações entre as paredes de 

alvenaria, optou-se por assumir conservadoramente algumas ligações de má qualidade, 

nomeadamente as ligações de paredes interiores com as de fachada nos pisos superiores. 
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4. Avaliação Sísmica do Edifício de “Placa” 
 

4.1 Introdução 

Na sequência de um sismo, o comportamento da estrutura e os seus danos correspondentes devem-

se essencialmente à capacidade de deformação inelástica dos materiais estruturais dúcteis. Deste 

modo, através do controlo do nível de deslocamentos da estrutura, tanto globalmente, como 

localmente, é então possível avaliar o desempenho sísmico da mesma (Bento, 2011). 

Atendendo ao comportamento global do edifício, e atendendo ao comportamento das paredes de 

alvenaria no plano, este foi previamente estudado e modelado no programa TREMURI (S.T.A.DATA, 

2013). Por conseguinte, de modo a contabilizar o comportamento não linear dos elementos de betão 

armado, o TREMURI baseia-se em elementos de barra não lineares. Relativamente aos painéis de 

alvenaria, a resposta não linear é modelada como elementos de barra não lineares, através da lei 

constitutiva multilinear (figura 41) (Lagomarsino e Cattari, 2015). De acordo com respetiva lei, o 

comportamento não linear dos elementos de alvenaria é descrito em diferentes níveis de danos (DL1 

até DL5, descritos na Seção 4.3), sendo que cada nível de danos é definido através dos limites de 

decréscimo da força (βEi) e de drift (δEi). Não obstante, o modelo desenvolvido centra-se apenas no 

comportamento das paredes no plano, enquanto o comportamento à flexão dos pisos e a resposta 

das paredes para fora do seu plano não são explicitamente levados em consideração, embora deva 

ser analisado no futuro. 

 

Figura 41 - Comportamento dos elementos de alvenaria, de acordo com a lei constitutiva multi-linear (Lagomarsino e 
Cattari, 2015) 

De acordo com a Parte 3 do EC8 (CEN, 2004), é possível analisar o desempenho sísmico de uma 

estrutura, considerando para tal que o seu comportamento seja linear ou não linear. Deste modo, se 

se recorrer a análises lineares, o comportamento não linear da estrutura deve ser considerado, 

simplificadamente, recorrendo a um coeficiente de comportamento. Os valores de coeficientes de 

comportamento propostos no regulamento não foram definidos para estruturas com as 

características da estrutura mista objeto de estudo nesta dissertação. Nesse sentido, as análises 

não lineares, destacam-se por forneceram resultados mais adequados sendo o recomendado para 
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o caso de estudo. Dentro das análises não lineares distinguem-se ainda as análises estáticas ou 

dinâmicas.  

Uma análise dinâmica não linear considera a ação sísmica definida por acelerogramas e tem em 

conta o comportamento não linear dos materiais e o comportamento dinâmico da estrutura e, 

permitindo obter resultados mais rigorosos. No entanto, este método pressupõe um grande esforço 

para a adequada definição da ação sísmica, modelação da estrutura e análise e tratamento de 

resultados.  

No âmbito desta dissertação, recorreu-se a análises estáticas não lineares (pushover) para avaliar o 

comportamento sísmico do edifício. Numa análise estática não linear, a evolução do comportamento 

da estrutura é analisada com base numa curva força-deslocamento (curva de capacidade), que se 

obtêm aplicando incrementalmente uma distribuição de forças estáticas laterais representativas das 

forças de inércia geradas pela ação sísmica (Milosevic et al., 2014).  

O método N2, proposto na Parte 1 do EC8 (anexo B), foi a metodologia utilizada para a avaliação do 

desempenho sísmico do edifício. Recorrendo a este método, é possível calcular tanto o 

deslocamento último como o deslocamento objetivo da estrutura, sendo que este último pretende 

reproduzir o presumível comportamento da estrutura face à ação sísmica preconizada regularmente. 

De seguida, apresenta-se a metodologia adotada para avaliar o desempenho sísmico do caso de 

estudo desta dissertação. 

4.2 Análise Estática não Linear 

4.2.1 Determinação das Curva de Capacidade e deslocamentos últimos 

A análise pushover foi executada com recurso ao Software TREMURI. Para tal, definiu-se um nó de 

controlo, geralmente localizado no último piso do edifício, cuja finalidade é a de elaborar um gráfico 

relacionando a força de corte basal com o deslocamento no topo do edifício. 

De seguida, efetuaram-se análises considerando as direções X e Y (direção das empenas e 

fachadas, respetivamente) tanto no sentido positivo como negativo, e considerando ainda duas 

distribuições de cargas laterais distintas. Nomeadamente uma distribuição uniforme, proporcional à 

massa do edifício e ainda uma distribuição pseudo-triangular, proporcional ao produto entre a massa 

e a altura do edifício (Milosevic et al., 2019).  

De modo a simplificar e diferenciar as diferentes curvas de capacidade obtidas pela análise estática 

não linear, optou-se por sinalizar as curvas em função da distribuição do carregamento (triangular 

ou uniforme), assim como a sua direção (X ou Y) e sentido (+ ou -). A titulo de exemplo, uma análise 

estática não linear com uma distribuição de forças laterais uniforme segundo a direção X e no sentido 

negativo, traduz-se como “Uniforme X-“. 
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A figura 42 representa as curvas de capacidade resistente da estrutura segundo a direção X e Y. 

Para qualquer tipo de carregamento observa-se que a estrutura é mais resistente, i.e. apresenta 

valores superiores do esforço de corte basal máximo, na direção X (direção das empenas) do que 

em relação à direção Y. Este resultado resulta da existência segundo a direção X, de um maior 

número de paredes, com menos aberturas, e consequentemente dotadas de uma resistência e 

rigidezes superiores. Em contrapartida, apesar da direção Y se revelar como a maior direção em 

planta e, não obstante do facto que esta direção ainda beneficiar da inserção do edifício em banda, 

é pois para esta direção que se verificam as forças de corte basal inferiores. Este resultado, poderá, 

no entanto, ser justificado devido à clara existência de inúmeras aberturas quer nas fachadas, quer 

em algumas paredes interiores. 

 

Figura 42 - Curvas de capacidade para os carregamentos nas direções X e Y (+ representa o du) 

Verifica-se também que a direção X apresenta uma melhor ductilidade aliada a uma melhor 

capacidade de redistribuição de esforços, visto que é possível observar pela curva de capacidade 

uma queda menos acentuada da força de corte basal segundo a direção X. No entanto, para a 

direção Y, o facto da queda de força de corte basal não ser abrupta como poderia ser de esperar, 

poderá dever-se à disposição em banda das fachadas e, consequentemente, havendo uma maior 

capacidade de redistribuição de esforços e dissipação de energia nos elementos estruturais. 

Finalmente, através da definição das curvas de capacidade da estrutura, determinou-se o 

deslocamento último (du) (Tabela 3), o qual corresponde ao deslocamento associado a uma redução 

de 20% da máxima força de corte basal na fase não linear, exatamente como é indicado no EC8. 

Este deslocamento último está representado na figura 42 e corresponde à cruz preta. 

Tabela 3 – Valores de deslocamentos últimos 

 Triangular X Uniforme X Triangular Y Uniforme Y 

Sentido Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

du (m) 0,0447 0,0599 0,0332 0,0422 0,0177 0,0272 0,0090 0,0210 
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Por fim, também se observa que é para o carregamento uniforme no sentido positivo da direção Y, 

que se verifica uma quebra de 20% da força de corte basal para um menor valor de deslocamento, 

ou seja, o menor valor de deslocamento último entre os diversos cenários de carregamento 

analisados, e portanto, a situação mais condicionante à partida. 

4.2.2 Curva de capacidade resistente de um sistema de SDOF equivalente e 

Bilinearização 

Seguidamente, tornou-se necessário transformar o sistema modelado, que previamente se 

caracteriza como um sistema MDOF (Multiple Degree of Freedom), num sistema equivalente a um 

grau de liberdade, isto é, SDOF (Single Degree of Freedom). O método N2 especifica que a 

transformação de cada curva de capacidade pode ser feita através da aplicação de um coeficiente 

de transformação (Г), definido por: 

 
Г =

𝑚∗

∑ 𝑚𝑖𝜙𝑖
2

𝑖

 (1) 

Tal que:  

m* - Massa correspondente ao sistema equivalente a 1 grau de liberdade; 

mi – Massa correspondente ao piso i; 

Φi – Deslocamento normalizado no piso i. 

Determinado o coeficiente de transformação, torna-se então possível calcular a força de corte basal 

(F*) e o deslocamento de controlo (d*) para o sistema SDOF equivalente através de:  

 
𝐹∗ =

𝐹𝑏
𝛤

 (2) 

 
𝑑∗ =

𝑑𝑛ó
𝛤

 (3) 

Tal que: 

Fb – Força de corte basal no sistema MDOF; 

dnó – Deslocamento no nó de controlo no sistema MDOF. 

De modo a ser possível calcular o valor do período elástico do sistema equivalente em SDOF (T*) é 

imperativo que seja determinada uma relação idealizada força-deslocamento considerando um 

comportamento elasto-perfeitamente plástico, traduzida numa curva bilinear equivalente à curva de 

capacidade no sistema SDOF (Bento e Rodrigues, 2004) – figura 43. 
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Figura 43 - Relação idealizada força-deslocamento elasto-perfeitamente plástica (CEN, 2010) 

No processo de bilinearização, considerou-se que ambas as curvas se intersetam para uma força 

igual a 70% de F* máximo (NTC, 2008), assim como também as áreas abaixo de cada curva devem 

ser aproximadamente iguais, de modo a verificar-se a mesma energia de deformação (figura 43). 

Convém ainda frisar que relativamente aos coeficientes de transformação, foi somente com recurso 

ao 3MURI (STA DATA, 2013) que se obtiveram os respetivos valores, de tal modo que: Гx=1,100 e 

Гy=1,165.  

Na figura 44 encontram-se representadas as curvas bilineares obtidas. 

 

Figura 44 - Curvas bilineares segundo as direções X e Y no sistema SDOF 

Por fim, já representada a curva bilinear, é então viável obter um valor para o período elástico 

equivalente (T*), conforme traduzido na seguinte equação: 

 

𝑇∗ = 2𝜋√
𝑚∗𝑑𝑦

∗

𝐹𝑦
∗

 (4) 

Recorrendo à tabela 4, é possível observar no sistema SDOF e para cada cenário analisado, os 

principais parâmetros de cada curva de capacidade, nomeadamente: Fy
* - Força de cedência; m* - 

massa correspondente ao sistema equivalente a 1 grau de liberdade; dy
* - deslocamento de cedência; 

du
* - deslocamento último; KE – Rigidez elástica; µ* - Ductilidade; T* - período elástico. 
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Tabela 4 - Parâmetros das curvas de capacidade para o sistema SDOF 

 Triangular X Uniforme X Triangular Y Uniforme Y 

Sentido Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Fy
* (kN) 3000 3300 4400 4850 1900 2100 2300 2760 

Fy
*/m* (m/s2) 3,17 3,48 4,64 5,12 1,76 1,95 2,14 2,56 

dy
* (m) 0,0043 0,0042 0,0045 0,0044 0,0029 0,0039 0,0022 0,0029 

du
* (m) 0,0406 0,0544 0,0302 0,0384 0,0152 0,0233 0,0077 0,0180 

T* (s) 0,231 0,219 0,195 0,184 0,253 0,283 0,202 0,210 

µ* 9,5 12,9 6,8 8,7 5,3 5,9 3,5 6,3 

KE (kN/m) 701426 779589 983680 1102523 661790 531915 1042611 964361 

 

A respeito da ductilidade e rigidez da estrutura, é percetível recorrendo à tabela 4, que a estrutura 

apresenta valores superiores para estes parâmetros segundo a direção X (direção das empenas). 

Tal como mencionado previamente, este resultado deve-se ao número considerável de paredes 

contínuas, sem aberturas, na direção das empenas, ao contrário do que se verifica nas fachadas, 

com um número significativo de aberturas. Observa-se também que para ambas as direções da 

atuação da carga, a estrutura é sempre mais rígida quando aplicada uma distribuição uniforme, 

sendo que a diferença é relativamente mais notória segunda a direção Y, o que também se evidencia 

nas respetivas curvas bilineares (figuras 44). 

4.2.3 Determinação do deslocamento objetivo 

Para avaliar o desempenho sísmico da estrutura, procedeu-se à determinação do deslocamento 

objetivo dt. Para tal, dever-se-á sobrepor, no formato ADRS (Aceleration-Displacement-Response-

Spectrum), a curva bilinear de capacidade resistente (em que a força é convertida em aceleração 

espectral, de acordo com a equação 5) e o espetro de resposta sísmica. 

 
𝑆𝑎 =

𝐹∗

𝑚∗
 (5) 

De seguida, conforme designado no Anexo B da Parte 1 do EC8 (CEN, 2010), representam-se na 

figura 45 o procedimento a seguir para a determinação do deslocamento objetivo, relacionando o 

período elástico do sistema equivalente (T*) e o período TC, definido no EC8, correspondente quer 

ao tipo de sismo 1 ou 2, e distinguindo-se entre si caso o período da estrutura seja curto (T*<TC) ou 

médio-longo (T*>TC). 
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Figura 45 - Metodologia para a determinação do deslocamento objetivo em função do período do sistema equivalente: 
períodos curtos (à esquerda) e períodos médios ou longos (à direita) (CEN, 2010) 

Importa ainda referir que, no seguimento do edifício de “Placa” analisado em Gomes (2017) e 

Milosevic (2019), e considerando a sua semelhança estrutural para com o edifício adotado na 

presente dissertação, optou-se por assumir à priori o sismo do tipo 1 como condicionante. Assim, a 

análise de desempenho sísmico desenvolvida neste estudo apresenta os resultados para a ação do 

sismo tipo 1. 

Em conformidade, considerou-se que o edifício em estudo se localizada num solo do tipo B, e numa 

zona sísmica 1.3 para o sismo 1, determinado a partir da Parte 1 do EC8 (CEN, 2010). Tratando-se 

de um edifício de habitação, adotou-se um coeficiente de importância ϒII=1,0, do qual se obteve uma 

aceleração do solo (agr) de 1,13 m/s2 devido também à redução de 25% efetuada tendo em conta 

que o edifício estudado é antigo e, de facto, para um edifício existente, não se justifica a consideração 

do mesmo período de retorno adotado para a definição da ação sísmica de um edifício novo. A tabela 

5 apresenta as características utilizadas para o espetro de resposta utilizado. 

Tabela 5 - Características do espetro de resposta da ação sísmica do tipo 1 

 ϒII agr (m/s2) Smax TB (s) TC (s) TD (s) 

Zona 1.3 1,00 1,13 1,35 0,10 0,60 2,00 

 

Por conseguinte, de acordo com as considerações aqui mencionadas e com o procedimento 

sugerido na Parte 1 do EC8 (CEN, 2010), determinou-se o deslocamento objetivo (dt
*). Na tabela 6 

encontram-se os valores calculados para o deslocamento do sistema em comportamento elástico 

ilimitado (d*
et) e para o fator de redução de ductilidade (qu) e, consequentemente, os valores 

correspondentes aos deslocamentos objetivo calculados em cada cenário sísmico. Na figura 46 

apresenta-se o espetro de resposta elástico para o sismo do tipo 1 e as várias curvas de capacidade 

resistente bilineares no formado ADRS. 
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Tabela 6 - Valores de deslocamento objetivo do sistema SDOF equivalente 

 Triangular X Uniforme X Triangular Y Uniforme Y 

Sentido Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

det
* (m) 0,0051 0,0046 0,0036 0,0032 0,0061 0,0076 0,0039 0,0042 

qu 1,19 1,08 0,81 0,73 2,13 1,93 1,76 1,47 

dt
* (m) 0,0064 0,0052 0,0036 0,0032 0,0106 0,0117 0,0072 0,0067 

 

 

Para a determinação dos valores finais do deslocamento objetivo dt do edifício, foi preciso multiplicar 

os valores determinados para o SDOF equivalente pelo correspondente fatores de transformação Г. 

Os valores obtidos são apresentados na seção seguinte, na tabela 7.  

4.3 Desempenho Sísmico e Distribuição de Danos  

Por fim, conforme representado na tabela 7 assumiu-se que o desempenho sísmico da estrutura 

poderá ser avaliado tomando em consideração o quociente entre o deslocamento último du e o 

deslocamento objetivo dt , de tal modo que a segurança estrutural se verifica quando esse valor é 

superior a 1 (Milosevic et al., 2014). 

Tabela 7 - Valores de deslocamentos últimos e objetivo e verificação do critério de segurança 

 Triangular X Uniforme X Triangular Y Uniforme Y 

Sentido Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

dt (m) 0,0070 0,0057 0,0040 0,0036 0,0123 0,0137 0,0084 0,0078 

du (m) 0,0447 0,0599 0,0332 0,0422 0,0177 0,0272 0,0090 0,0210 

(
𝒅𝒖

𝒅𝒕

)
𝑺𝑫

 4,79 7,91 6,25 8,91 1,08 1,49 0,80 2,02 

Figura 46 - Interseção das curvas bilineares com o espetro de resposta no formato ADRS 
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Na figura 47 encontra-se ilustrada a relação entre ambos os deslocamentos mencionados no 

parágrafo anterior e simultaneamente representativos da segurança estrutural que se pretende 

verificar. 

 

Figura 47 - Verificação do critério de segurança 

De acordo com a figura 47 e a tabela 7, concluiu-se então que a estrutura não verifica a segurança 

somente para a distribuição de carregamento lateral uniforme na direção Y (direção paralela à 

fachada) e no sentido positivo. Com base neste resultado, assumiu-se como condicionante a análise 

do padrão de danos da estrutura para a distribuição de carregamento lateral uniforme na direção Y 

e correspondente ao respetivo deslocamento objetivo. 

Na figura 48 representa-se o padrão de danos mais significativo para o deslocamento objetivo no 

sentido positivo da direção Y, de acordo com a distribuição de carregamento lateral uniforme, e na 

figura 50 representa-se igualmente o padrão de danos para o deslocamento objetivo no sentido 

positivo da direção X, para o caso da distribuição pseudo-triangular, que apesar de verificar o critério 

de segurança, é o cenário segunda a direção X que apresenta o menor rácio entre o seu 

deslocamento ultimo e o deslocamento objetivo. 

A distribuição de danos ilustrados nas paredes representadas nas figuras 48 e 50, entre outras que 

se seguirão, foram facultadas pelo Software TREMURI, que distingue os danos em cinco níveis 

distintos, baseando-se para tal na redução do esforço transverso máximo e no drift dos elementos 

(DL1 – dano ligeiro; DL2 – dano moderado; DL3 - dano extenso; DL4 – dano de quase colapso; DL5 

– colapso) (Cattari e Lagomarsino, 2013), e de acordo com a classificação de danos em edifícios de 

alvenaria proposta em Grunthal (1998), facultado no anexo 2. 
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P 2 P 57 P 103 P 99 

    

P 105 P 8 P 74 Planta 

   

 
Figura 48 - Padrão de danos para o carregamento condicionante na direção Y e para o deslocamento objetivo 

Conforme ilustrado na figura 48, para a situação correspondente ao deslocamento objetivo na 

direção Y (distribuição uniforme), relativamente às fachadas e quanto aos elementos de alvenaria, 

observa-se maioritariamente o colapso por corte dos lintéis e danos plásticos moderados por flexão 

(DL2) nos nembos. O resultado verificado para o colapso dos lintéis de alvenaria poderá justificar-

se, tal como referido em Ferrito (2014), devido ao facto de existirem vigas de betão armado junto 

aos lintéis de alvenaria, sendo que uma parte considerável das vigas apresenta danos ou até mesmo 

colapso por corte. No que toca às paredes interiores, salvo a exceção de P103, P99 e P57, onde se 

verificam situações de colapso ou dano de quase colapso (DL4), as restantes paredes apresentam 

na sua generalidade somente danos moderados (DL2).  

Em relação aos elementos de betão armado, destacam-se danos por flexão tanto nos pilares como 

nos nós de ligação viga-pilar. Na parede P57, destaca-se ainda o caso de colapso por corte e 

também por flexão da viga interior ao nível do piso térreo. 
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Comparando as curvas de 

capacidade de determinadas 

paredes com a curva de capacidade 

global (Figura 49), observa-se que 

num estado inicial o comportamento 

da estrutura é bastante condicionado 

pelas paredes da fachada posterior 

(P105 e P8), cujas curvas 

apresentam um decréscimo gradual da 

sua força de corte basal até se alcançar 

o deslocamento objetivo (dt = 0,84 cm). Esta observação poderá estar diretamente associada à 

irregularidade em planta proporcionada pela configuração do rabo-de-bacalhau na fachada posterior 

do edifício. 

 

P 10 P 11 P 88 P 90 

    

P 87 P 104 Planta 

  

 
Figura 50 - Padrão de danos para o carregamento pseudo-triangular na direção X e para o deslocamento objetivo 

Recorrendo à figura 50, para a situação correspondente ao deslocamento objetivo na direção X 

(distribuição pseudo-triangular), os danos em elementos de alvenaria ou são inexistentes ou não vão 

Figura 49 - Curvas de capacidade global e das paredes 
separadamente para o carregamento condicionante em Y 
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normalmente para além de danos moderados (DL2), com a exceção de alguns lintéis de parede 

interiores (parede P87) que apresentam danos plásticos extensos (DL3) por corte ou por flexão.  

Existem ainda alguns danos por flexão nos pilares de canto nas empenas (P10 e P11) ao nível 

exatamente acima do piso térreo, o que possivelmente se pode dever à súbita alteração de secção 

dos pilares nesse piso. Por fim, algumas vigas interiores de betão armado também apresentam 

danos relevantes no piso térreo, como é o caso por exemplo da parede P87. 

Embora não se encontre ilustrado na figura, ao analisar o padrão de danos relativo ao deslocamento 

último na direção X para a distribuição de carregamento pseudo-triangular, observou-se que o 

colapso da estrutura tende a ser induzido pela rotura das paredes interiores de alvenaria ao nível do 

primeiro piso, originando aí um mecanismo soft-storey. O padrão de danos correspondente ao 

deslocamento último para esta distribuição está representado no anexo 3. 

Em suma, em relação ao padrão de danos correspondente à distribuição de carregamento 

condicionante (uniforme Y +), é genericamente visível que existe um colapso considerável nos lintéis 

das fachadas, sendo que os restantes elementos de alvenaria não costumam exceder o nível 

moderado de dano (DL2), à exceção de P57 e P99, onde se observam danos mais acentuados (DL3 

e DL4) nos nembos de alvenaria. Quanto aos elementos de betão armado, destacam-se 

maioritariamente os danos por flexão nos pilares de bordo do edifício e algumas situações de colapso 

por corte e por flexão em vigas no piso térreo. 

Este tipo de análise viabiliza assim uma interpretação visual bastante útil, para identificar os 

elementos estruturais mais vulneráveis e, portanto, para proceder a eventuais intervenções de 

reforço estrutural. Por conseguinte, no capitulo que se segue, descreve-se um conjunto de soluções 

de reforço estrutural que foram idealizadas e modeladas com recurso ao Software TREMURI e das 

quais resultaram determinada distribuição de danos que visam auxiliar na compreensão e análise da 

eficiência dos respetivos reforços. 
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5. Avaliação Sísmica do Edifício com diferentes Soluções 

de Reforço 

5.1 Introdução  

Neste capítulo propõe-se diferentes soluções de reforço e avalia-se o seu efeito no desempenho 

sísmico do edifício. O objetivo é minimizar os danos observados no edifício relativamente à ação 

sísmica condicionante (Uniforme Y +), visto ser para esta situação que não se verifica a segurança 

estrutural (i.e. não se verifica a condição (
𝒅𝒖

𝒅𝒕
)
𝑺𝑫

> 1 ). 

A modelação dos reforços sísmicos proposta foi realizada no modelo numérico já existente do edifício 

modelado com o programa TREMURI. Para a avaliação da eficiência dos reforços estruturais no 

desempenho sísmico do edifício recorreu-se novamente ao método N2, assim como à análise dos 

padrões de danos obtidos.  

Relativamente às técnicas de reforço que se optaram por abordar, tomou-se a decisão de não incluir 

soluções de carater mais invasivo, como por exemplo, a demolição de paredes de alvenaria 

existentes para consequentemente adicionar ou pilares de betão armado ou uma estrutura de 

contraventamento metálico. Ou seja, procurou-se analisar apenas soluções alternativas, menos 

invasivas, e que não resultassem quer num aumento excessivo do peso da estrutura, quer na 

eventual necessidade de recorrer ao reforço dos elementos de fundação. 

Neste contexto, optaram-se então por soluções relativamente habituais no panorama atual da 

reabilitação em Portugal, em conformidade, sempre que possível, com a credibilidade na aplicação 

do reforço, assim como na sua eficiência quanto ao custo e benefícios associados. 

Deste modo, o estudo incidiu na análise das seguintes técnicas de reforço: 

 Reforço das ligações parede-parede recorrendo a pregagens costura à base de varões de 

aço inoxidável; 

 Reforço dos nembos e lintéis de alvenaria recorrendo a reboco armado, isto é, na aplicação 

de uma malha de aço na face do elemento de alvenaria a reforçar; 

 Reforço de elementos de alvenaria recorrendo a fibras de carbono (CFRP). Corresponde 

uma abordagem semelhante ao reboco armado, isto é, através de uma malha de reforço, 

cujo material (ao invés do aço) tem por base as fibras de carbono, assemelhando-se, 

portanto, à técnica de reforço pelo sistema TRM; 

 Reforço de vigas e pilares de betão armado através do encamisamento com chapas 

metálicas coladas ao elemento estrutural através de resina epóxi; 

 Reforço de vigas e pilares de betão armado através do encamisamento com faixas de CFRP 

coladas ao elemento estrutural através de resina epóxi. 
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Por fim, como já referido, a estratégia relativa à aplicação destes reforços baseou-se nos danos 

observados para a situação sísmica condicionante (Uniforme Y +), procurando-se então intervir 

inicialmente nas zonas vulneráveis, ou seja, adotando uma estratégia de reforço localizada. 

Simultaneamente, também se optou por analisar primeiro cada técnica de reforço isoladamente, com 

o intuito de compreender melhor a influência e o impacto que cada solução poderá vir a ter no 

desempenho sísmico do edifício. Por ultimo, também se analisaram diversos cenários conjugando, 

em simultâneo, diferentes soluções de reforço, com o objetivo de se retirarem ilações quanto ao 

comportamento em conjunto dos reforços.   

No total, destacam-se 12 cenários de reforço, que por sua vez, serão descritos ao longo deste 

capítulo, expondo-se a respetiva proposta de modelação do reforço no TREMURI, a estratégia de 

aplicação adotada e ainda o desempenho sísmico do edifício para a solução de reforço. 

Resumidamente, o primeiro cenário de reforço (C1) baseia-se no reforço das ligações entre 

elementos, simulando o uso de pregagens costura – seção 5.2. Convém ainda frisar que, 

independentemente dos reforços modelados nos cenários subsequentes, adotou-se a abordagem 

de manter o reforço das ligações em qualquer um dos outros cenários analisados, dada a relevância 

estrutural que esta solução tem, a fim de garantir um melhor comportamento de diafragma rígido das 

lajes e consequentemente uma melhor redistribuição de esforços entre paredes.   

O segundo cenário de reforço (C2), consiste no reforço de elementos de alvenaria, simulando a 

técnica de reboco armado – seção 5.3. 

O terceiro cenário de reforço (C3) consiste no reforço dos elementos de alvenaria, simulando a 

aplicação de uma malha de reforço em fibras de carbono (CFRP) – seção 5.4. 

O quarto cenário de reforço (C4) adota a mesma técnica de reforço utilizada para o cenário C3, 

distinguindo-se apenas por reforçar diferentes elementos em relação ao cenário anterior – seção 5.5. 

O quinto cenário de reforço (C5), paralelamente ao cenário C4, também aborda a mesma técnica 

de reforço do cenário C3, embora aplicada a elementos distintos dos reforçados em C3 e C4 – seção 

5.6.  

O sexto cenário de reforço (C6), consiste no reforço de pilares de betão armado, simulando a 

aplicação do reforço com chapas metálicas – seção 5.7. 

O sétimo cenário de reforço (C7), consiste no reforço de vigas de betão armado, simulando 

igualmente a aplicação do reforço com chapas metálicas – seção 5.8. 

O oitavo cenário de reforço (C8) conjuga ambos os cenários C6 e C7, consistindo no reforço de 

vigas e pilares simultaneamente – seção 5.9. 
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O nono cenário de reforço (C9), consiste no reforço de vigas e pilares de betão armado através do 

seu confinamento com faixas de CFRP – seção 5.10. 

O décimo cenário de reforço (C10) conjuga ambos os cenários C3 e C8, consistindo 

simultaneamente no reforço de elementos de alvenaria com uma malha de reforço em CFRP e ainda 

no reforço de vigas e pilares através de chapas metálicas – seção 5.11. 

O décimo primeiro cenário de reforço (C11), reúne os elementos reforçados em C10, 

acrescentando ainda os elementos de alvenaria reforçados com uma malha de reforço em CFRP 

provenientes do cenário C5 – seção 5.12. 

O décimo segundo cenário de reforço (C12) advém da conjugação dos cenários C3, C5 e C9, 

consistindo, portanto, no reforço de elementos de alvenaria recorrendo a uma malha de reforço em 

CFRP e ainda no reforço de vigas e pilares através do seu confinamento com faixas de CFRP – 

seção 5.13. 

A figura 51 expõe de um modo mapeado e sob a forma de fluxograma, a forma como os diferentes 

cenários acabados de mencionar, se conectam e relacionam entre si. Apresenta ainda os valores 

finais de du, dt e de (du/dt)SD para os diferentes cenários e que serão apresentados nas seções 

seguintes. 

 

Figura 51 - Mapa ilustrativo dos cenários de reforço elaborados 
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5.2 Cenário 1 (C1)  

5.2.1 Objetivo 

Com a utilização da técnica de pregagens costura, pretende-se melhorar as ligações entre paredes 

de alvenaria dispostas perpendicularmente, nomeadamente as ligações das fachadas e empenas 

com as paredes interiores que lhes são adjacentes. 

5.2.2 Modelação 

O programa TREMURI não possui nenhuma ferramenta que simule diretamente a aplicação de 

pregagens costura. 

Por esta razão, para a modelação de pregagens costura e em particular a qualidade das ligações 

entre elementos da estrutura, utilizou-se o elemento “trave elastica”, que se trata de uma viga 

equivalente. Visto que se pretendia garantir boas ligações, de modo a simular a técnica de reforço, 

considerou-se então o elemento “trave elastica” como rígido, adotando para a área e a inércia do 

elemento os valores de 10 m2 e 5 m4, respetivamente. 

5.2.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 52, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C1).  

Quanto aos elementos de alvenaria, à exceção da fachada posterior (P8) que não revelou melhorias, 

verificaram-se alguns casos evidentes de melhorias nos níveis de danos, nomeadamente nas 

paredes interiores P103 e P57 por exemplo, e ainda em alguns lintéis na fachada principal (P2) que 

aparentemente já não apresentam colapso.  

Por último, quanto aos elementos de betão armado, não se verificou qualquer melhoria assinalável 

ao nível dos pilares, somente se destacando alguma redução dos danos por corte na viga do piso 

térreo do alinhamento da parede P57. 
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Figura 52 – Padrão de danos do cenário 1 

Tabela 8 – Verificação de Segurança (du/dt) de C1 

Na figura 53 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover para 

o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço C1. É possível 

observar que ambas as curvas apresentam andamentos relativamente 

semelhantes, e embora o reforço das ligações nas paredes de alvenaria não 

tenha demonstrado um aumento significativo da resistência do edifício na 

direção Y (direção da fachada), o que era previsível, visto que as ligações 

fracas tinham sido maioritariamente impostas nas paredes perpendiculares 

às fachadas. No entanto, verificou-se uma maior ductilidade e um aumento 

do deslocamento último (du) da estrutura.  

 
C1 

F*
y (kN) 2400 

d*
y (m) 0,0024 

d*
u (m) 0,0116 

T* (s) 0,21 

µ* 4,72 

Ke (kN/m) 979992 
  

dt (m) 0,0082 

du (m) 0,0130 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,19 
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Relativamente ao desempenho geral da 

solução de reforço abordada no cenário 1 e 

conforme indicado na tabela 8, garante-se a 

verificação do critério de segurança para o 

carregamento condicionante (Uniforme Y +), 

verificando-se assim um aumento de cerca 

de 39% no desempenho do edifício em 

termos de du/dt. 

5.3 Cenário 2 (C2)  

5.3.1 Objetivo 

Procurando essencialmente reduzir o colapso que se observou em alguns lintéis de alvenaria e 

também danos extensos (DL3) ou superiores em algumas paredes interiores, decidiu-se recorrer à 

aplicação de reboco armado. A técnica de reforço poderá, idealmente, ser aplicada em ambas as 

faces da parede para garantir uma maior rigidez e resistência (e certamente ductilidade) do elemento 

reforçado. Deste modo, o cenário C2 corresponde a uma abordagem de reforço mais localizada, 

com apenas a aplicação do reforço em reboco armado nos elementos de alvenaria que, após a 

análise inicial do edifício não reforçado, apresentam ou colapso ou danos extensos ou superiores 

(DL>3). 

5.3.2 Modelação 

No âmbito da modelação do reboco armado em TREMURI, considerou-se a recomendação do 

regulamento italiano OPCM 3431 (2005), que sugere a aplicação de um fator multiplicativo de 1,3 

aos valores relativos às propriedades mecânicas da alvenaria que constitui as paredes reforçadas, 

ou seja, aos módulos de elasticidade (E) e distorção (G), e aos parâmetros de resistência ao corte 

(τ) e à compressão (fm). Por fim, com base em resultados experimentais mencionados em Vanin et 

al. (2017), relativamente aos valores dos limites de drift, optou-se também pela aplicação de um fator 

multiplicativo de 1,8, 2,9 e 3 para os drifts correspondentes aos níveis de danos 3, 4 e 5, 

respetivamente.  

5.3.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 54, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C2).  

Em relação aos elementos de alvenaria, verificou-se um melhor comportamento dos lintéis de 

alvenaria nas fachadas principal (P2) e posterior (P8). Deixou de se observar o colapso destes 

elementos ou até mesmo qualquer tipo de dano, surgindo apenas dois casos isolados onde ainda se 

Figura 53 - Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C1 (+ representa o du) 
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verifica dano plástico por corte de nível 2 (dano moderado). Quanto às paredes interiores, à exceção 

da parede P57, não se verifica qualquer tipo de colapso ou danos superiores a danos extensos 

(DL>3). Contudo, na parede P57 observam-se ainda alguns danos nas paredes de alvenaria, embora 

mais reduzidos, destacando-se o colapso dos lintéis de alvenaria nos dois últimos pisos do edifício. 

Por fim, quanto aos elementos de betão armado, não se destacam melhorias significativas ao nível 

dos pilares e das vigas, exatamente à semelhança do cenário C1. 
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Figura 54 – Padrão de danos no edifício do cenário C2 
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Tabela 9 - Verificação de Segurança (du/dt) de C2 

Na figura 55 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

À semelhança do que se observou para o cenário 1, ambas as curvas 

apresentam andamentos relativamente semelhantes. Pode-se concluir 

que o reforço com reboco armado, maioritariamente localizado nos lintéis 

de alvenaria, não contribuiu para o aumento da resistência do edifício na 

direção Y (direção da fachada), verificando-se, no entanto, um ligeiro 

aumento de rigidez e de ductilidade, aliada a um aumento do valor de 

deslocamento último (du) da estrutura.  

Relativamente ao desempenho estrutural 

desta solução de reforço abordada no cenário 

2 e conforme sinalizado na tabela 9, garante-

se positivamente o critério de segurança para 

o carregamento condicionante (Uniforme Y +), 

verificando-se assim um aumento de cerca de 

45% no desempenho do edifício em termos de 

du/dt. 

5.4 Cenário 3 (C3)  

5.4.1 Objetivo 

Para o cenário 3, procurou-se simular a aplicação de uma malha de reforço em fibras de carbono 

(CFRP) nas paredes de alvenaria. No entanto, analogamente ao cenário C2, adotou-se a mesma 

abordagem de reforço localizada, tendo-se reforçado exatamente os mesmos elementos de 

alvenaria, com o intuído de permitir uma comparação direta quanto à eficiência de ambas as técnicas 

de reforço. Assim, reforçaram-se então todos os elementos que apresentam ou o colapso ou danos 

extensos ou superiores (DL>3). 

5.4.2 Modelação 

Para a modelação da malha de reforço em CFRP, recorreu-se à ferramenta “muratura armata” 

disponível no software TREMURI e que possibilita a integração de uma malha de reforço aplicada 

sobre os elementos de alvenaria (figura 56). 

 
C2 

F*y (kN) 2350 

d*y (m) 0,0023 

d*u (m) 0,0118 

T* (s) 0,20 

µ* 5,23 

Ke (kN/m) 1043517 
  

dt (m) 0,0080 

du (m) 0,0132 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,25 

Figura 55 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado 
em C2 (+ representa o du) 
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Figura 56 – Caraterização da malha de reforço (STADATA) 

Para tal, com base em produtos semelhantes comercializados no mercado, torna-se necessário 

definir as características mecânicas do material de CFRP utilizado, nomeadamente o seu módulo de 

elasticidade (E), a sua resistência à tração (ffd) e ainda a extensão de rotura (ε). Os valores adotados 

encontram-se indicados na tabela 10. Por fim, igualmente indicada na tabela 10, apresentam-se 

também os valores do espaçamento vertical (S) e horizontal (Sd) da malha de reforço e as respetivas 

áreas de secção transversal (Asw e Ad). 

Tabela 10 – Carateristicas da malha de reforço 

E (GPa) ffd (MPa) ε (%) Sd (cm) S (cm) Ad (cm2) Asw (cm2) 

160 4300 1,8 3 3 0,44 0,44 

 

5.4.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 57, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

cenário de reforço C3.  

Em relação aos elementos de alvenaria, verificou-se um melhor comportamento dos lintéis de 

alvenaria tanto na totalidade das paredes interiores, como em ambas as fachadas. Deixou de se 

assistir ao colapso destes elementos, observando-se na generalidade ou danos reduzidos ou a sua 

ausência. Quando aos nembos de alvenaria, ainda se verificam alguns danos plásticos por flexão de 

nível extenso ou inferior (DL<3).  

Comparativamente ao cenário C2, destaca-se, acima de tudo, o melhor comportamento, em termos 

de danos visíveis, da fachada principal (P2) e da parede interior (P57) recorrendo à aplicação de 

uma malha de reforço em fibras de carbono (CFRP). 

Em relação aos elementos de betão armado, os pilares e as vigas continuam a apresentar 

praticamente o mesmo nível de danos observados até ao momento, com a exceção da parede P57, 
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onde se passou a verificar a ausência da rotura por corte na viga junto aos dois pilares presentes no 

respetivo alinhamento. 
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Figura 57 – Padrão de danos no edifício do cenário C3 

Tabela 11 – Verificação de Segurança (du/dt) de C3 

Na figura 58 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

Mais uma vez, ambas as curvas apresentam andamentos relativamente 

semelhantes. Pode-se concluir que o reforço recorrendo a uma malha em 

fibras de carbono (CFRP), maioritariamente aplicada nos lintéis de 

alvenaria, não contribuiu para o aumento da resistência do edifício na 

direção Y (direção da fachada), verificando-se, no entanto, um ligeiro 

aumento de ductilidade aliada a um aumento do valor de deslocamento 

último (du) da estrutura (como ilustrado na figura 58, onde a cruz 

encarnada identifica para o existente e reforçado o valor de du).  

 
C3 

F*
y (kN) 2350 

d*
y (m) 0,0023 

d*
u (m) 0,0120 

T* (s) 0,21 

µ* 5,12 

Ke (kN/m) 1001705 
  

dt (m) 0,0082 

du (m) 0,0135 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,23 
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Quanto ao desempenho estrutural da 

solução de reforço C3, e conforme indicado 

na tabela 11, garante-se a verificação do 

critério de segurança para o carregamento 

condicionante (Uniforme Y +), verificando-

se assim um aumento de cerca de 43%.  

Em comparação direta com o cenário 2, 

embora ambos os cenários apresentem 

diferenças visíveis em relação aos padrões de danos observados, as análises pushover para o 

reforço com reboco armado e para a malha em CFRP, revelam um desempenho estrutural 

praticamente semelhante entre ambas as soluções propostas, divergindo em apenas 2% em termos 

do critério de verificação de segurança. 

5.5 Cenário 4 (C4)  

5.5.1 Objetivo 

O cenário C4 adota também a solução de reforço baseada na aplicação de uma malha de reforço 

em fibras de carbono (CFRP), embora corresponda a uma abordagem de reforço globalizada. Por 

conseguinte, adicionou-se o reforço em ambas as fachadas na sua integridade, assim como algumas 

paredes interiores onde se observavam danos extenso ou superiores (DL>3). 

5.5.2 Modelação 

O processo de modelação da solução de reforço adotou o mesmo procedimento descrito na seção 

5.4.2. 

5.5.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 59, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao reforço 

C4. 

Em relação aos elementos de alvenaria, verificou-se, quase na totalidade, a ausência de danos tanto 

na fachada principal (P2), como nas paredes interiores sujeitas ou não a reforço. No entanto, é de 

destacar o surgimento de danos agravados na fachada posterior ao nível do 1º piso (piso térreo) e 

do 2º piso. Esta situação poderá eventualmente justificar-se devido ao efeito de torção mais 

acentuado no rabo de bacalhau, possivelmente desencadeado pelo aumento de rigidez na fachada 

principal do edifício devido à aplicação do reforço. 

Figura 58 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C3 (+ representa o du) 
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Quanto aos elementos de betão armado, observa-se já alguma redução dos danos por flexão 

maioritariamente nos pilares de canto do edifício. Em contrapartida, a viga do piso térreo na fachada 

principal (P2) passou a apresentar danos por corte que não se observavam anteriormente. 
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Figura 59 – Padrão de danos no edifício do cenário C4 

Tabela 12 - Verificação de Segurança (du/dt) de C4 

Na figura 60 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço C4. 

Analisando o andamento das curvas, conclui-se que o reforço recorrendo 

a uma malha em fibras de carbono (CFRP), aplicado integralmente nas 

fachadas, contribuiu para um aumento significativo da resistência do 

edifício na direção Y (direção da fachada), assim como para o valor de 

deslocamento último (du) da estrutura.  

 
C4 

F*
y (kN) 8000 

d*
y (m) 0,0103 

d*
u (m) 0,0235 

T* (s) 0,23 

µ* 2,27 

Ke (kN/m) 774443 
  

dt (m) 0,0059 

du (m) 0,0264 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 3,37 
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Quanto ao desempenho estrutural desta 

solução de reforço abordada no cenário 4 e 

conforme indicado na tabela 12, a solução 

revela-se bastante eficiente, satisfazendo 

positivamente o critério de segurança para 

o carregamento condicionante (Uniforme Y 

+) e verificando-se um aumento em 257% 

no critério de verificação de segurança.  

 

5.6 Cenário 5 (C5)  

5.6.1 Objetivo 

Ainda no seguimento dos dois cenários anteriores, o presente cenário consiste igualmente numa 

solução recorrendo a uma malha de reforço em fibras de carbono (CFRP). Optou-se então por 

analisar a eventual reforço do núcleo da caixa de escadas, de modo a averiguar o seu impacto quer 

na redução do deslocamento da estrutura, quer na minimização dos efeitos de torção e dos danos 

consequentes. Em suma, o cenário 5 descreve a aplicação de uma malha de reforço em CFRP em 

ambos os lados das paredes da caixa de escadas. 

5.6.2 Modelação 

O processo de modelação da solução de reforço adotou o mesmo procedimento descrito na seção 

5.4.2. 

5.6.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 61, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

cenário de reforço (C5). 

Na sua generalidade, o reforço das paredes da caixa de escadas revelou-se satisfatório ao nível dos 

danos observados no edifício. Relativamente aos elementos de alvenaria, assistiu-se à redução dos 

danos na grande maioria das paredes, quer das fachadas, quer interiores, observando-se no máximo 

ainda danos de nível extenso (DL3). Excetua-se apenas o caso da parede interior P57, onde ainda 

se assiste ao colapso de alguns lintéis, embora com menos danos. 

Quanto aos elementos de betão armado, na generalidade dos pilares destacam-se a redução de 

danos por flexão, assim como também a viga no piso térreo no alinhamento da parede P57, onde se 

já não se observa o colapso por corte da mesma 

Figura 60 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C4 (+ representa o du) 
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Figura 61 – Padrão de danos no edifício do cenário 5 

Tabela 13 - Verificação de Segurança (du/dt) de C5 

Na figura 62 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço (C5). 

Embora o andamento das curvas apresente algumas semelhanças, 

observa-se que o reforço recorrendo a uma malha em fibras de carbono 

(CFRP), aplicado diretamente nas paredes da caixa de escadas, contribuiu 

essencialmente para um aumento da resistência do edifício na direção Y 

(direção da fachada), destacando-se ainda um aumento na ductilidade da 

estrutura e também do seu valor de deslocamento último (du). 

 
C5 

F*
y (kN) 3000 

d*
y (m) 0,0031 

d*
u (m) 0,0167 

T* (s) 0,21 

µ* 5,35 

Ke (kN/m) 960307 
  

dt (m) 0,0070 

du (m) 0,0187 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 2,01 
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Relativamente ao desempenho estrutural 

desta solução de reforço abordada no 

cenário 5 e conforme indicado na tabela 13, 

a solução é eficiente, na medida que satisfaz 

o critério de segurança para o carregamento 

condicionante (Uniforme Y +) e 

caracterizando-se por um aumento do 

desempenho em 121%. 

5.7 Cenário 6 (C6)  

5.7.1 Objetivo 

O cenário 6 de reforço, com vista a melhorar o comportamento estrutural do edifício, corresponde ao 

reforço, em toda a sua extensão, dos pilares de canto do edifício. A solução de reforço simulada 

trata-se da aplicação de cantoneiras metálicas (50 x 50 x 5 mm) ligadas à superfície dos pilares, com 

o intuito de reforçar deficiências de armadura longitudinal e garantir um melhor comportamento à 

flexão. Convém ainda frisar que, apesar de ser uma solução vantajosa comparativamente ao 

encamisamento com betão armado por exemplo, também poderá apresentar algumas dificuldades 

de exequibilidade. Nomeadamente ligado, por exemplo, à necessidade de desmonte das cantarias 

de revestimento que envolvem os pilares no piso térreo.  

5.7.2 Modelação 

Visto que o software TREMURI não contempla a simulação desta técnica de reforço, a modelação 

da solução de reforço foi elaborada através do cálculo de uma armadura equivalente correspondente 

ao somatório da armadura existente com a adição das cantoneiras metálicas. Posto isto, a área de 

armadura de reforço equivalente foi determinada pela seguinte equação, proveniente do método dos 

coeficientes globais para a secção reforçada (Gomes e Appleton): 

 
𝐴𝑠
𝑒𝑞

= 𝐴𝑠
𝑖 + 𝐴𝑠

𝑟
𝑓𝑦𝑑
𝑟

𝑓𝑦𝑑
𝑖  (6) 

Em que, 

Ai
s – Área da secção transversal da armadura longitudinal existente; 

Ar
s – Área da secção transversal das cantoneiras; 

fr
yd – Tensão de cedência do aço da cantoneira de reforço; 

fi
yd – Tensão de cedência da armadura longitudinal no pilar. 

Figura 62 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C5 (+ representa o du) 
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No final, a área de armadura equivalente foi adicionada aos elementos a reforçar, simulando a 

aplicação dos perfis metálicos. 

5.7.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 63, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C6). 

Em relação aos elementos de alvenaria e ao impacto que os reforços dos pilares de canto tiveram 

indiretamente no seu comportamento, é possível observar alguma redução de danos nos lintéis da 

fachada principal, mas pouco relevante. Também ao nível dos nembos de alvenaria não se destacam 

quaisquer melhorias significativas. 

Relativamente aos elementos de betão armado, apenas os pilares reforçados apresentaram menos 

danos por flexão, continuando a evidenciar danos por flexão somente ao nível do piso térreo. Por 

conseguinte, optou-se posteriormente por aumentar a área das chapas de reforço nos pilares do piso 

térreo nos cenários C8, C10 e C11.  

Resumindo, apesar da sua relevância estrutural, o reforço isolado dos pilares de canto não se 

revelou eficiente para a redução de danos quer nas paredes de alvenaria, quer nas vigas. 
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Figura 63 – Padrão de danos no edifício do cenário 6 
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Tabela 14 – Verificação de Segurança (du/dt) de C6 

Na figura 64 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço C6. É 

possível observar-se que o reforço dos pilares de canto com um 

revestimento metálico, teve algum contributo para o aumento da 

resistência do edifício na direção Y (direção da fachada) e também do seu 

deslocamento último (du). 

Ao nível do desempenho estrutural da solução de reforço representada no 

cenário 6 e conforme indicado na tabela 14, o seu resultado é positivo, na 

medida que satisfaz o critério de segurança para o carregamento 

condicionante (Uniforme Y +) e 

caracterizando-se por um aumento em 

69%.  

 

5.8 Cenário 7 (C7)  

5.8.1 Objetivo 

O cenário 7 de reforço prevê uma análise do comportamento estrutural do edifício, tendo em conta 

a aplicação de chapas metálica para reforçar algumas das vigas mais danificadas ao nível do piso 

térreo, nomeadamente em P2, P8, P57, P103 e P78.  

A solução proposta tem em vista o eventual reforço à flexão e ao esforço transverso através da 

aplicação de chapas metálicas com 3mm de espessura, assumido como a espessura mínima 

recomendada (Gomes e Appleton) e cuja quantificação do reforço é descrita na secção 5.8.2.  

5.8.2 Modelação 

A abordagem adotada para a simulação do reforço nas vigas, à semelhança do que foi feito para os 

pilares, consiste no cálculo de uma área de armadura equivalente. 

Por conseguinte, com base no modelo de 

comportamento no estado limite último (E.L.U.) 

da secção reforçada, ilustrada na figura 65, e 

admitindo um comportamento monolítico da 

secção a reforçar, é possível então determinar 

uma relação entre a área de armadura de reforço 

 
C6 

F*
y (kN) 2600 

d*
y (m) 0,0027 

d*
u (m) 0,0140 

T* (s) 0,21 

µ* 5,14 

Ke (kN/m) 953778 
  

dt (m) 0,0079 

du (m) 0,0157 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,49 

Figura 64 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em C6 
(+ representa o du) 

Figura 65 – Modelo de cálculo à flexão da seção reforçada 
(Gomes e Appleton)  
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e uma área de armadura equivalente recorrendo à seguinte equação, proveniente do método dos 

coeficientes globais (Gomes e Appleton): 

 𝐴𝑠
𝑟 =

𝑓𝑦𝑑
𝑖

𝑓𝑦𝑑
𝑟 (𝐴𝑠

𝑒𝑞 𝑑
𝑒𝑞

𝑑𝑟
−𝐴𝑠

𝑖
𝑑𝑖

𝑑𝑟
) (7) 

Em que, 

Ai
s – Área da secção transversal da armadura longitudinal existente; 

Ar
s – Área da secção transversal das cantoneiras; 

fr
yd – Tensão de cedência do aço da chapa de reforço; 

fi
yd – Tensão de cedência da armadura longitudinal no pilar; 

deq – Altura útil da armadura equivalente; 

di – Altura útil da armadura existente; 

dr – Altura útil da chapa de reforço. 

Por fim, definida a área do reforço, obteve-se uma área de armadura equivalente que então se 

adicionou às vigas a reforçar, simulando assim a aplicação das chapas metálicas. 

5.8.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 66, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

cenário de reforço (C7). 

Em termos de minimização de danos, a solução de reforço isolado das vigas, não teve um impacto 

particularmente relevante, quer nos pilares, quer nas paredes de alvenaria. Quanto às vigas 

reforçadas, destacam-se apenas melhorias nas vigas interiores, essencialmente na viga no 

alinhamento P57, tendo em consideração que se deixou de observar o seu colapso por corte. 
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Figura 66 – Padrão de danos no edifício do cenário 7 

Tabela 15 - Verificação de Segurança (du/dt) de C7 

Na figura 67 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

É possível observar-se que o reforço exclusivo de vigas no piso térreo com 

um revestimento metálico, teve um contributo pouco relevante para o 

aumento da resistência do edifício na direção Y (direção da fachada) e 

também do seu deslocamento último (du). 

Não obstante, ao nível do desempenho estrutural da solução de reforço 

representada no cenário 7 e conforme indicado na tabela 15, o cenário de 

reforço não deixa de satisfazer pela positiva o critério de segurança para 

o carregamento condicionante (Uniforme Y +).  

 
P 2 P 57 

  

P 8 Planta 

 
 

 
C7 

F*
y (kN) 2375 

d*
y (m) 0,0023 

d*
u (m) 0,0112 

T* (s) 0,20 

µ* 4,96 

Ke (kN/m) 1049956 
  

dt (m) 0,0079 

du (m) 0,0126 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,20 
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Concluindo que o reforço isolado quer de 

pilares, quer de vigas, não se demonstrou 

particularmente eficiente, será de seguida 

descrita a análise desempenho do reforço de 

vigas e pilares em simultâneo, 

nomeadamente nos cenários C8, C10 e C11. 

5.9 Cenário 8 (C8)  

5.9.1 Objetivo 

O cenário 8 consiste na conjugação dos cenários C6 e C7, acrescentando-se ainda o reforço, mais 

uma vez com cantoneiras metálicas, apenas nos restantes pilares ao nível do piso térreo da fachada 

principal (P2). 

5.9.2 Modelação 

O processo de modelação da solução de reforço adotou o mesmo procedimento descrito nas seções 

5.7.2. e 5.8.2. 

5.9.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 68, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C8). 

Relativamente aos elementos de alvenaria, houve alguma minimização de danos tanto nas fachadas 

como nas paredes interiores, não se conseguindo, no entanto, eliminar na totalidade o colapso de 

lintéis de alvenaria. Quanto aos elementos de betão armado, os pilares reforçados apresentam um 

melhor comportamento à flexão, embora ainda se observem alguns danos no piso térreo. Por sua 

vez, as vigas apresentam um padrão de danos semelhante ao observado para o cenário 7, 

destacando-se especialmente melhorias nas vigas interiores do piso térreo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado 
em C7 (+ representa o du) 
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Figura 68 – Padrão de danos no edifício do cenário 8 

Tabela 16 - Verificação de Segurança (du/dt) de C8 

Na figura 69 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

É então possível observar que o reforço dos pilares de canto com um 

revestimento metálico em simultâneo com o reforço de vigas no piso 

térreo, teve um bom contributo para o aumento da resistência do edifício 

na direção Y (direção da fachada), refletindo-se também numa melhor 

ductilidade e num aumento do deslocamento último (du) do edifício. 

Analisando o desempenho estrutural da solução de reforço representada 

no cenário 8 e conforme assinalado na 

tabela 16, o seu resultado é positivo, na 

medida que verifica a segurança para o 

carregamento condicionante (Uniforme Y +) 

e resultando num aumento em 107% no 

critério de verificação de segurança.  

 

 
C8 

F*
y (kN) 2900 

d*
y (m) 0,0031 

d*
u (m) 0,0164 

T* (s) 0,21 

µ* 5,28 

Ke (kN/m) 934278 
  

dt (m) 0,0074 

du (m) 0,0184 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,87 

Figura 69 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em C8 
(+ representa o du) 
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5.10 Cenário 9 (C9)  

5.10.1 Objetivo 

O cenário 9 foca-se no reforço de elementos de betão armado através do seu confinamento com a 

adição de 2 camadas de mantas de fibras de carbono (CFRP). 

Os elementos reforçados consistem nos pilares ao longo do contorno do edifício, nos pilares 

interiores existentes no piso térreo e ainda nas vigas junto à interseção com os pilares reforçados. 

5.10.2 Modelação 

Dado que o software TREMURI não comtempla, mais uma vez, qualquer ferramenta para simular a 

aplicação de mantas de CFRP em elementos de betão armado, optou-se alternativamente por tentar 

simular de um modo simplificado o efeito do confinamento com CFRP nos respetivos elementos que 

se pretenderia reforçar. Deste modo, tendo por base o modelo teórico de tensão-deformação para o 

betão confinado proposto em Mander et al. (1988) e as expressões para prever a ação do 

encamisamento com FRP propostas tanto no EC8-3 (CEN, 2017) como na norma italiana CNR-

DT200 (2013), determinaram-se diferentes valores de resistência à compressão e de extensões de 

rotura para as respetivas secções de betão confinado. Por conseguinte, estes parâmetros foram 

adicionados às propriedades mecânicas que caracterizam o material dos elementos reforçados e 

procedeu-se então à sua análise.  

Em suma, a resistência do betão confinado (fcc), melhorado com a aplicação de CFRP foi 

considerado em função da seguinte equação: 

 𝑓𝑐𝑐 = 𝑓𝑐0 × (2,254 × √1 + 3,97 × 𝛼 × 𝜌𝑓 ×
𝑓𝑓𝑐
𝑓𝑐𝑜

− 𝛼 × 𝜌𝑓 ×
𝑓𝑓𝑐
𝑓𝑐𝑜

− 1,254) (8) 

 

Em que fco corresponde à resistência do betão não confinado e com a taxa volumétrica de FRP (ρf), 

a tensão efetiva (ff,c) e o coeficiente de eficácia (α) para elementos de secção retangular de cantos 

arredondados a serem dados por: 

 
𝜌𝑓 = 2 × 𝑛𝑓𝑟𝑝 ×

𝑡𝑓
𝑏

 (9) 

 𝑓𝑓,𝑐 = min(𝑓𝑢,𝑓; 𝜀𝑢,𝑓 × 𝐸𝑓) × (1 − 0,7 × min(𝑓𝑢,𝑓; 𝜀𝑢,𝑓 × 𝐸𝑓) ×
𝜌𝑓
𝑓𝑐𝑜

) (10) 

 

Onde εu,f é a extensão limite para o CFRP no valor de 0,015, fu,f é a resistência do FRP e Ef é o seu 

módulo de elasticidade. E ainda, 
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𝛼 = 1 −

((𝑏 − 2 × 𝑅)2 + (ℎ − 2 × 𝑅)2)

3 × 𝑏 × ℎ
 (11) 

Onde b e h correspondem às dimensões da secção transversal confinada e R é o raio do canto a 

arredondar. 

Por sua vez, a extensão (εcc) correspondente à resistência fcc deverá ser superior à extensão relativa 

ao betão não confinado (εc0), determinando-se então por: 

 
𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐0 × (1 + 5 × (

𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑐0

− 1)) (12) 

Resta por fim referir que, com base numa amostra de mantas de fibras de carbono comercializadas 

e de semelhante finalidade, as propriedades adotadas para o material de reforço em CFRP 

encontram-se indicadas na tabela 17. 

Tabela 17 – Propriedades do reforço em CFRP 

Ef (MPa) fu,f (MPa) tf (mm) 

240000 3800 0,167 

Destaca-se ainda na tabela 18, os devidos valores obtidos para os rácios entre a resistência do betão 

confinado e não confinado (fcc/fco) em função das diferentes secções dos elementos reforçados. 

Tabela 18 – Rácio entre a resistência do betão confinado e não confinado 

Secção Transversal 

(cm x cm) 

nfrp fc0 

(MPa) 

fcc/fc0 

35x50 2 24 1,46 

35x40 2 24 1,5 

25x50 2 24 1,39 

35x60 2 24 1,44 

40x25 2 24 1,54 

60x50 2 24 1,46 

35x35 2 24 1,56 

60x60 2 24 1,41 

 

5.10.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 70, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C9). 

O reforço adotado no cenário 9, revelou-se particularmente eficiente na minimização de danos nos 

lintéis de alvenaria das fachadas, apresentando-se, contudo, ainda alguns danos de colapso na 
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parede interior P57. Relativamente às restantes paredes de alvenaria, já não se observam colapsos, 

embora ainda se verifiquem danos até ao nível de dano extenso (DL3). 

Quanto aos elementos de betão armado, observa-se agora a ausência de danos por flexão em 

praticamente todos os pilares acima do piso térreo. No entanto, os pilares ao nível do piso térreo 

ainda apresentam danos por flexão. Posto isto, considerou-se que a falta de eficácia do reforço 

nesses pilares possa estar, em parte, relacionada com o facto de estes apresentarem secções 

transversais consideravelmente superiores às dos pisos acima, indiciando aí portanto a insuficiência 

do reforço. Para além disso, reconhece-se também que o confinamento do betão com FRP promove 

essencialmente um aumento de ductilidade e da resistência ao esforço transverso, pelo que é uma 

solução com menor influência no reforço à flexão. Para colmatar esta carência, dever-se-ia conjugar 

um reforço longitudinal à base de faixas de FRP em simultânea com a técnica de confinamento, 

sendo que tal não se realizou essencialmente devido a dificuldades de modelação do reforço à 

flexão. 

Não obstante, também não se verificaram alterações notórias, a respeito de danos, nas vigas e em 

particular nos nós de ligação viga-pilar. Denota-se assim que a abordagem de considerar a mesma 

metodologia para modelar o efeito do confinamento tanto em pilares como em vigas, poderá também 

não ser a abordagem mais correta quanto se pretende modelar o reforço com FRP em vigas. 
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Figura 70 – Padrão de danos no edifício do cenário 9 



70 
 

Tabela 19 - Verificação de Segurança (du/dt) de C9 

Na figura 71 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

Embora o andamento das curvas suscite algumas semelhanças, observa-

se que o reforço dos elementos de betão armado recorrendo a um 

revestimento com mantas em CFRP, não contribuiu satisfatoriamente para 

uma melhoria da resistência do edifício na direção Y (direção da fachada), 

destacando-se apenas um aumento no valor de deslocamento último (du) 

e um comportamento mais dúctil da estrutura. 

Relativamente ao desempenho estrutural 

desta solução de reforço abordada no 

cenário 9 e de acordo com a tabela 19, a 

solução cumpre os requisitos para satisfazer 

o critério de segurança para o carregamento 

condicionante (Uniforme Y +), quantificando-

se num aumento de 41% da capacidade 

resistente do edifício.  

5.11 Cenário 10 (C10)  

5.11.1 Objetivo 

O cenário 10 de reforço consistiu na conjugação dos cenários C8 e C3. Ou seja, quanto aos 

elementos de betão armado, reforçaram-se com elementos metálicos todos os pilares, sendo que os 

pilares de canto foram revestidos em toda a sua extensão e os restantes pilares apenas no piso 

térreo do edifício. Por fim, reforçaram-se ainda as vigas de bordo e interiores presentes também no 

piso térreo. A respeito dos elementos de alvenaria, reforçaram-se com recurso a uma malha em 

fibras de carbono (CFRP) todos os lintéis presentes nas fachadas e em P57 e ainda todos os nembos 

de alvenaria perpendiculares às empenas. 

5.11.2 Modelação 

As considerações tomadas para a modelação das soluções de reforço presentes no cenário 10 

encontram-se já descritas no subcapítulo 5.4.2 e 5.7.2, para a aplicação do reforço com uma malha 

em CFRP e para o encamisamento com elementos metálicos, respetivamente. 

 
C9 

F*
y (kN) 2350 

d*
y (m) 0,0022 

d*
u (m) 0,0113 

T* (s) 0,20 

µ* 5,09 

Ke (kN/m) 1058082 
  

dt (m) 0,0079 

du (m) 0,0127 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,21 

Figura 71 – Curva Pushover segundo Y do edifício reforçado 
em C9 (+ representa o du) 
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5.11.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 72, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C10). 

Quanto à minimização de danos em paredes de alvenaria, é possível observar a eficácia do reforço 

nos elementos aos quais este foi aplicado. Quanto às restantes paredes não reforçadas, o nível de 

danos tende a ser igual ou inferior ao observado previamente na situação sem qualquer tipo de 

reforço. 

Relativamente aos elementos de betão armado, os pilares apresentam melhorias significativas pela 

ausência de danos por flexão, à exceção do caso particular de um pilar na fachada posterior (P8) 

em que passou a surgir sinais de rotura por corte no elemento. Como já referido anteriormente, a 

disposição em rabo-de-bacalhau da fachada posterior carece de especial atenção devido a eventuais 

efeitos de torção acentuados nessa parte do edifício, pelo que poderá estar de certa forma relaciono 

com determinados danos observados em P8. 
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Figura 72 – Padrão de danos no edifício do cenário 10 
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Tabela 20 - Verificação de Segurança (du/dt) de C10 

Na figura 73 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço C10. 

Embora se destaquem semelhanças no andamento das curvas, observam-

se melhorias quanto ao comportamento do edifício na direção Y (direção 

da fachada), destacando-se um aumento tanto na força de corte basal, 

como no valor de deslocamento último (du). 

\Em relação ao desempenho estrutural desta solução de reforço abordada 

no cenário 10 e de acordo com a tabela 20, a solução verifica a segurança 

para o carregamento condicionante (Uniforme Y +), quantificando-se num 

aumento de 96% no critério de verificação de segurança.  

Convém ainda sublinhar que o cenário C10, 

tratando-se da conjugação dos cenários C3 

e C8, permite concluir que se verificou uma 

diminuição no desempenho estrutural, 

comparativamente ao cenário 8 isolado. 

Por outras palavras, a análise pushover do 

edifício reforçado, revelou que o reforço em 

simultâneo dos elementos de betão armado 

com algumas paredes de alvenaria provocou um decréscimo de 11% na verificação de segurança, 

comparativamente à solução de reforço isolado dos elementos de betão. 

5.12 Cenário 11 (C11)  

5.12.1 Objetivo 

O cenário 11 de reforço surge no seguimento do cenário 10, adotando exatamente as mesmas 

opções de reforço, no que toca às técnicas e respetivos elementos a reforçar, no entanto conjugando 

ainda o cenário C5, ou seja, o reforço das paredes da caixa de escadas com uma malha em CFRP, 

na expetativa de tentar minimizar de certa forma os efeitos de torção na estrutura e consequentes 

danos associados. 

5.12.2 Modelação 

As considerações tomadas para a modelação das soluções de reforço presentes no cenário 11 

encontram-se já descritas nas seções 5.4.2 e 5.7.2, para a aplicação do reforço com uma malha em 

CFRP e para o encamisamento com elementos metálicos, respetivamente. 

 
C10 

F*
y (kN) 3050 

d*
y (m) 0,0035 

d*
u (m) 0,0155 

T* (s) 0,22 

µ* 4,44 

Ke (kN/m) 876437 
  

dt (m) 0,0074 

du (m) 0,0173 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 1,76 

Figura 73 - Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C10 (+ representa o du) 
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5.12.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 74, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

cenário de reforço (C11). 

Relativamente ao padrão de danos observados, pode-se afirmar que a introdução do reforço do 

núcleo da caixa de escadas não garantiu qualquer alteração significativa ao que já se tinha 

observado no cenário 10. Surgindo eventualmente algumas situações pontuais de redução de danos, 

nomeadamente em pilares no último piso na fachada principal (P2), na viga do piso térreo no 

alinhamento de P57 e ainda em algumas paredes interiores. 

 

 

P 2 P 57 

  
P 105 P 8 P 74 Planta 

    
Figura 74 – Padrão de danos no edifício do cenário 11 
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Tabela 21 - Verificação de Segurança (du/dt) de C11 

Na figura 75 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o sucessivo cenário de reforço. 

Analisando o andamento das curvas, conclui-se que as soluções de 

reforço contribuíram para um aumento significativo tanto da resistência do 

edifício na direção Y (direção da fachada), como para o valor de 

deslocamento último (du) da estrutura.  

Quanto ao desempenho estrutural das soluções de reforço aplicadas no 

cenário 11 e conforme indicado na tabela 21, comprovou-se a sua 

eficiência, pelo que se verifica o critério de 

segurança para o carregamento 

condicionante (Uniforme Y +), verificando-

se a um aumento em 224% na verificação 

do critério, quando comparado com o 

edifício não reforçado. 

5.13 Cenário 12 (C12)  

5.13.1 Objetivo 

O cenário 12 de reforço consistiu na conjugação dos cenários C9, C3 e C5. Ou seja, quanto aos 

elementos de betão armado, reforçaram-se com o confinamento por CFRP de todos os pilares de 

bordo do edifício em toda a sua extensão, os restantes pilares na fachada principal (P2) e nas 

paredes interiores apenas no piso térreo, e ainda as vigas de bordo e interiores presentes também 

no piso térreo. A respeito dos elementos de alvenaria, reforçaram-se com recurso a uma malha em 

fibras de carbono (CFRP) todos os lintéis presentes nas fachadas e em P57, todos os nembos de 

alvenaria perpendiculares às empenas e ainda as paredes relativas à caixa de escadas. 

Sumarizando, o cenário 12 distingue-se somente do cenário 11 relativamente à solução de reforço 

adotada para os elementos de betão armado. 

5.13.2 Modelação 

As considerações tomadas para a modelação das soluções de reforço presentes no cenário 12 

encontram-se já descritas nas seções 5.4.2 e 5.10.2, para a aplicação do reforço com uma malha 

em CFRP e para o confinamento com CFRP, respetivamente. 

 
C11 

F*
y (kN) 4400 

d*
y (m) 0,0063 

d*
u (m) 0,0236 

T* (s) 0,25 

µ* 3,73 

Ke (kN/m) 694664 
  

dt (m) 0,0066 

du (m) 0,0265 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 3,04 

Figura 75 Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C11 (+ representa o du) 
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5.13.3 Análise de danos e desempenho sísmico 

Ilustrado na figura 76, encontram-se os padrões de danos mais significativos relativamente ao 

corrente cenário de reforço (C12). 

Quanto à minimização de danos em paredes de alvenaria, é possível observar a eficácia do reforço 

nos elementos aos quais este foi aplicado. Quanto às restantes paredes não reforçadas, o nível de 

danos tende a ser igual ou inferior ao observado previamente na situação sem qualquer tipo de 

reforço.  

Relativamente aos elementos de betão armado, os pilares apresentam melhorias significativas pela 

ausência de danos por flexão, à exceção dos pilares no piso térreo da fachada principal (P2) que 

continuam a sinalizar danos por flexão. Comparativamente ao cenário 11, destaca-se ainda alguma 

redução de danos por flexão nas vigas no piso térreo em P2 e em P57. 

 

P 2 P 57 
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Figura 76 – Padrão de danos no edifício do cenário 12 
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Tabela 22 - Verificação de Segurança (du/dt) de C12 

Na figura 77 comparam-se os resultados obtidas pela análise pushover 

para o edifício original não reforçado e para o cenário de reforço C12. 

Analisando o andamento das curvas, conclui-se também que as soluções 

de reforço contribuíram para um aumento significativo tanto da resistência 

do edifício na direção Y (direção da fachada), como para o valor de 

deslocamento último (du) da estrutura.  

Quanto ao desempenho estrutural das soluções de reforço aplicadas no 

cenário 12 e conforme indicado na tabela 22, comprovou-se a sua 

eficiência, pelo que mais uma vez se verifica satisfatoriamente o critério de 

segurança para o carregamento condicionante (Uniforme Y +), aliado a um aumento em 223% da 

relação du/dt. 

Não obstante, comparativamente ao 

cenário C11, e relembrando que apenas 

diferem na técnica de reforço aplicada aos 

elementos de betão armado, ambas as 

análises pushover evidenciam uma 

eficiência bastante semelhante quanto ao 

desempenho estrutural. 

 

5.14 Análise comparativa dos cenários e considerações sobre a 

modelação dos reforços  

Considerando os resultados obtidos em cada cenário, foi possível extrapolar algumas observações 

relativamente ao efeito da aplicação dos reforços no edifício em questão: 

 Todos os cenários de reforço previstos verificaram o critério de segurança à ação sísmica 

(du/dt > 1) para a distribuição de carregamento condicionante (Uniforme Y +), conforme 

ilustrado esquematicamente na figura 51; 

 Somente o reforço das ligações das paredes interiores com as fachadas foi suficiente para 

verificar o critério de segurança (du/dt > 1). Como corresponde a um tipo de reforço de 

aplicação fácil e eficiência verificada, trata-se de uma solução recomendável, 

independentemente de se recorrer a qualquer outra intervenção de reforço. Adicionalmente, 

é importante referir, que esta solução de reforço impede o colapso das paredes para fora do 

plano (análise que não foi estudada nesta dissertação); 

 
C12 

F*
y (kN) 3200 

d*
y (m) 0,0030 

d*
u (m) 0,0219 

T* (s) 0,20 

µ* 7,27 

Ke (kN/m) 1061712 
  
dt (m) 0,0061 

du (m) 0,0246 

(
𝑑𝑢
𝑑𝑡
)
𝑆𝐷

 3,03 

Figura 77 – Curva pushover segundo Y do edifício reforçado em 
C12 (+ representa o du) 
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 Comparando os cenários C2 e C3, onde, para paredes de alvenaria, correspondentes à 

aplicação de reboco armado com uma malha de aço e a aplicação de uma malha em CFRP, 

ambas as soluções conduzem a um aumento praticamente semelhante do desempenho 

sísmico global (43% e 45%, respetivamente). Contudo, a aplicação da malha de reforço em 

fibras de carbono (CFRP), em relação à outra solução, provou ser vastamente mais eficiente 

na minimização de danos em lintéis de alvenaria e melhorando ainda, indiretamente, o 

comportamento das vigas interiores; 

 O reforço global dos elementos de alvenaria nas fachadas e nas principais paredes 

resistentes interiores (P57, P76 e P99) com uma malha de reforço em CFRP, melhorou 

consideravelmente os danos na maioria das paredes reforçadas, induzindo, no entanto, à 

rotura parcial das vigas do piso térreo nas fachadas; 

 O reforço das paredes da caixa-de-escadas com a aplicação de uma malha de reforço em 

CFRP, promoveu, indiretamente, a um melhor comportamento dos lintéis de alvenaria nas 

fachadas e também das vigas interiores no piso térreo; 

 O reforço apenas dos elementos de betão armado com revestimento metálico, revelou-se 

insuficiente para promover melhorias de danos nas paredes de alvenaria do edifício; 

 O reforço no piso térreo das vigas de bordo e de algumas vigas interiores, permitiu a 

supressão completa de roturas por corte que se observavam em alguns destes elementos 

no caso original do edifício não reforçado; 

 O reforço, apenas no piso térreo, com revestimento metálico dos pilares da fachada principal 

(P2), permitiu minorar eficazmente os danos por flexão nos respetivos pilares tanto no piso 

onde que se aplicou o reforço, como também nos pisos superiores; 

 A conjugação do reforço com elementos metálicos tanto nas vigas do piso térreo, como nos 

pilares de canto, revelou-se mais eficiente em comparação com o reforço separado em vigas 

e pilares. No entanto, destaca-se a observação de que não foi possível eliminar, na 

totalidade, os danos por flexão existentes nos nós viga-pilar. Neste sentido, assume-se o 

reforço dos nós de ligação viga-pilar como a principal limitação encontrada na opção adotada 

para a modelação do reforço com elementos metálicos;  

 O reforço com revestimento metálico dos elementos de betão armado em simultâneo com a 

aplicação de CFRP em algumas paredes de alvenaria (C10), induziu à rotura por corte de 

um pilar no piso térreo da fachada posterior (P8), assim como também se verificou um 

decréscimo de 11% no critério de verificação de segurança global edifício, em comparação 

com o cenário reforçando apenas os elementos de betão armado; 

 Salienta-se alguma preocupação em torno dos resultados obtidos no cenário 9, 

nomeadamente a análise do efeito do confinamento dos elementos de betão armado com 

mantas de CFRP. Indubitavelmente, a solução de reforço contribuiu para a erradicação de 

danos em todos os pilares acima do piso térreo, verificando-se igualmente o acautelamento 

dos danos por corte que até então se evidenciavam nas vigas interiores. Contudo, os danos 
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nos nós de ligação viga-pilar persistiram, apesar da modelação do reforço. Neste sentido, 

não se pode deixar de mencionar as duvidas que surgem relativamente à adequabilidade da 

proposta de modelação adotada no programa TREMURI para o confinamento com mantas 

de CFRP. Dito isto, face aos resultados obtidos, verificou-se que a proposta de modelação 

poderá ser praticável para simular o confinamento com CFRP nos pilares e, em 

contrapartida, plenamente ineficaz na modelação do efeito confinante nos nós de ligação 

viga-pilar. Em suma, considerou-se que a proposta de modelação do reforço dos elementos 

de betão armado por confinamento com mantas de CFRP, não foi integralmente eficaz; 

 Por fim, dado que C11 e C12 correspondem aos cenários que conduzem ao melhor 

desempenho sísmico e, não obstante do facto do edifício sem reforço já ter verificado o 

critério de segurança (du/dt > 1) segundo a direção X, procedeu-se novamente a uma análise 

pushover destes cenários face a uma distribuição de carregamento na direção X e onde 

simultaneamente se observou a verificação continuada do critério de segurança aliado a um 

aumento favorável da capacidade resistente do edifício. 

Em suma, a proposta de uma solução de reforço ideal, deverá ter em consideração, não só o 

desempenho apresentado, mas também uma eventual análise do custo de intervenção. No 

entanto, face aos resultados observados, pode-se concluir que o reforço localizado de elementos 

de alvenaria, quer seja de reboco armado ou CFRP, não foi particularmente eficiente no aumento 

do desempenho global da estrutura, embora se tenham observado uma redução dos danos.  

Assim, a recomendação mais adequada para o edifício em estudo, representativo de uma 

tipologia dos edifícios mistos alvenaria-betão armado, deverá consistir no reforço das más 

ligações com pregagens costura e no reforço global das fachadas e das paredes da caixa-de-

escadas, com a aplicação de reboco armado ou a malha de reforço em CFRP, mediante a 

consideração de uma análise custo-benefício. Por fim, relativamente aos elementos de betão 

armado, a solução de encamisamento com mantas de CFRP nos pilares de canto (em toda a 

sua extensão) e o reforço das vigas no piso térreo, deverão ser algumas soluções igualmente a 

ter em conta, dada a importância destes elementos para a segurança estrutural do edifício. 
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6. Conclusão e Trabalhos futuros 

 

Os edifícios mistos de alvenaria-betão armado (edifícios de “Placa”), construídos entre as décadas 

de 30 e 60, refletem-se como uma parcela do edificado Lisboeta exposta a um risco sísmico não 

desprezável. A sua tipologia construtiva carateriza-se pela adoção pioneira do betão armado como 

material estrutural, inicialmente ao nível das lajes e progredindo gradualmente até à adoção sistemas 

porticados com vigas e pilares ao nível das fachadas. O progresso observado, favorecendo, à 

partida, a resistência global do edifício, destaca-se pela introdução de lajes em betão armado, em 

detrimento dos pavimentos em madeira, com o intuito de promover um comportamento 

manifestamente rígido no plano dos pisos, proporcionando uma distribuição adequada das forças de 

inércia pelos elementos verticais resistentes. Contudo, o consequente aumento da massa na 

estrutura, leva também a um aumento das forças de inércia afetas à estrutura, sem que 

simultaneamente se assegura a resistência dos elementos verticais.  

Dito isto, e considerando o período em que os edifícios de “Placa” foram construídos e a 

regulamentação existente à época, sabe-se que o dimensionamento estrutural dos respetivos 

elementos resistentes não teve em conta o efeito dos sismos, o que, de acordo com o conhecimento 

científico atual e os regulamentos em vigor hoje em dia, põe em causa o desempenho sísmico de 

uma parcela significativa do edificado em Lisboa.  

No entanto, tendo em conta que obras de reabilitação realizadas ao longo dos anos, contemplaram 

intervenções diversas mas, na grande maioria dos casos, nunca consideraram o reforço estrutural 

sísmico destes edifícios, os edifícios de “Placa” existente apresentam-se ainda mais vulneráveis do 

que os originais.  

Na presente dissertação estudou-se o comportamento estrutural de um edifício de “Placa” submetido 

ao efeito de um sismo, representativo de uma tipologia, tendo-se consecutivamente analisado 

também o impacto de algumas intervenções de reforço no edifício e no seu desempenho sísmico.  

Para a avaliação do desempenho sísmico estrutural, recorreu-se a análises estática não lineares e 

o procedimento proposto no EC8, e considerou-se ainda o edifício inserido num quarteirão, tendo 

em conta o efeito dos edifícios adjacentes. A avaliação sísmica do edifício original mostrou que a 

estrutura verificava a segurança estrutural na direção das empenas (direção X), mas não na direção 

das fachadas (direção Y). Nesse sentido propuseram-se diferentes soluções de reforço e analisou-

se o impacto da aplicação dessas soluções no desempenho sísmico do edifício. 

As soluções propostas foram definidas tendo em conta a sua aplicabilidade, no que diz respeito à 

preservação do valor patrimonial do edifício a intervir, à sua intrusividade e reversibilidade, e em 

termos gerais consistiam no reforço de elementos de alvenaria com pregagens costura, reboco 
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armado com malha metálica e malha de fibras de carbono, e no reforço de elementos de betão 

armado com a adição de chapas metálicas e o encamisamento com CFRP.  

Os resultados obtidos permitiram verificar que em termos globais a segurança estrutural do edifício 

é satisfeita, evitando-se o colapso global da estrutura. Paralelamente, conseguiu-se minimizar 

apreciavelmente os níveis de danos observados.  

A solução final recomendada deverá ser sempre definida depois de uma análise dos custos 

associados a cada intervenção. No entanto, com base nos resultados obtidos pode-se considerar 

que a uma das recomendações mais adequadas deverá consistir principalmente no reforço das más 

ligações com pregagens costura, assim como também um possível reforço global das fachadas e 

das paredes da caixa-de-escadas, com a aplicação de reboco armado ou a malha de reforço em 

CFRP, e o encamisamento com mantas de CFRP nos pilares de canto. 

Finalmente, na sequência do trabalho desenvolvido e das limitações encontradas, apresentam-se 

também algumas propostas para avanços futuros no âmbito na presente dissertação: 

1. Avaliar o comportamento das paredes para fora do seu plano; 

2. Elaborar uma análise custo-benefício, considerando as propostas de reforço 

desenvolvidas;  

3. Desenvolver uma proposta eficiente de modelação, no TREMURI, do confinamento 

com CFRP nos nós de ligação viga-pilar; 

4. Desenvolver coeficientes multiplicativos aplicáveis às propriedades dos materiais de 

alvenaria, de modo a acautelar o efeito de diversos reforços. 

5. Definir curvas de fragilidade para as diferentes soluções de reforço propostas.  
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Anexo 1 

Como referido na secção 3.5, o anexo 1 apresenta a tabela, adaptada de Milosevic (2019), onde se 

indicam os valores utilizados na caraterização mecânica dos materiais adotados no modelo do 

edifício no programa TREMURI. 

Material Parâmetro Valor 
 

Tijolo maciço 

E (GPa) 
G(GPa) 
fc (MPa) 
τ (MPa) 

5,73 
1,91 
7,19 

0,277 

Tijolo furado 

E (GPa) 
G(GPa) 
fc (MPa) 
τ (MPa) 

2,95 
0,98 
1,66 
0,28 

Limites de drift (δEi) e 
decréscimo da força (βEi) dos 

nembos de alvenaria 

δP,S3 / δP,S4 / δP,S5 

δP,F3 / δP,F4 / δP,F5 

βP,S3 / βP,S4 / βP,F5 

0,0029/0,0049/0,0069 
0,0058/0,0098/0,0147 

0,7/0,4/0,85 

Limites de drift (δEi) e 
decréscimo da força (βEi) dos 

lintéis de alvenaria 

δS,S3 / δS,S4 / δS,S5 

δS,F3 / δS,F4 / δS,F5 

βP,S3 / βP,S4 / βP,F5 

0,0019/0,0058/0,0194 
0,0019/0,0058/0,0194 

0,6/0,6/0,6 

Decréscimo de rigidez dos 
painéis de alvenaria 

k0/kel 0,65/1,50 

Módulo de distorção dos 
pisos de B.A. 

GBetão (GPa) 3,82 

Ligação intermédia entre 
paredes exteriores 

A (m2) 
I (m4) 

0,024494897 
0,012247449 

 

Em que, 

E – módulo de Young; G – módulo de distorção; fc – resistência à compressão; τ – resistência ao 

corte; k0 – rigidez inical; kel – razão entre a rigidez inicial e a rigidez secante; GBetão – módulo de 

distorção equivalente para os pisos de betão armado; δP,Si / δS,Si – limite de drift do comportamento 

ao corte dos nembos e lintéis (respetivamente) e para o nível de dano i; δP,Fi / δS,Fi - limite de drift do 

comportamento à flexão dos nembos e lintéis (respetivamente) e para o nível de dano i; βP,Si / βS,Si – 

decréscimo da força no comportamento ao corte dos nembos e lintéis (respetivamente) e para o 

nível de dano i; βP,Fi / βS,Fi - decréscimo da força no comportamento à flexão dos nembos e lintéis 

(respetivamente) e para o nível de dano i; A- área do elemento trave elastica; I – inércia do 

elemento trave elastica. 
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Anexo 2 

Como referido na secção 4.3, o anexo 2 apresenta a tabela, preconizada em Grunthal (1998), relativa 

à classificação de danos em edifícios de alvenaria. 

 



89 
 

Anexo 3 

Como referido na secção 4.3, o anexo 3 apresenta os padrões de danos para o deslocamento último 

na direção X e para a distribuição de carregamento pseudo-triangular. 

 

 
P 10 P 11 P 80 

   

P 88 P 94 P 87 Planta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


