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Sumário 

 O objectivo deste estudo é 

realizar uma análise de custo de quatro 

diferentes métodos de reforçar um 

edifício situado numa zona sísmica, 

tendo em vista um mesmo nível de 

reacção. 

Os métodos de reforço estudados são: 

 - isoladores sismicos  

 - reforço de vigas e pilares 

  - paredes de betão armado 

 -sistemas de amortecimento 

 Pretende-se analisar estas 

técnicas fornecendo uma ideia clara dos 

procedimentos envolvidos, do tempo 

necessário e do seu custo. 

Palavras chave – reforço sísmico; 

análise de custos; isoladores; 

amortecedores; paredes de betão 

armado; reforço de vigas e pilares 

1. Introdução 

 Reforçar sismicamente um 

edifício é modificar a estrutura existente 

de modo a torná-la mais resistente à 

actividade sísmica. Este reforço torna-se 

necessário quando, através de uma 

avaliação sísmica, se verifica que o 

edifício não possui os requisitos 

mínimos segundo o actual código de 

edifícios, podendo assim sofrer graves 

danos e até mesmo colapsar durante um 

abalo sísmico. A recente evolução ao 

nível das tecnologias de reforço traz um 

novo desafio para os engenheiros na 

selecção da solução mais apropriada 

(tendo em consideração os aspectos 

técnicos, económicos e sociais). 

 A estratégia é limitar as 

deformações ou as exigências ao nivel 

dos esforços nos elementos estruturais  

(Adaptado de: Seismic Retrofitting Techniques, 2005) 

mais frágeis, adicionando rigidez lateral 

ou reduzindo a acção do sismo nos 

elementos.  

Os trabalhos de reabilitação 

causam diversos tipos de distúrbios, tais 

como ruídos, poeiras e vibrações, que 

são mais significativos em intervenções 

no interior dos edifícios, visto que 

requerem a sua evacuação. Estes 

distúrbios devem ser entendidos e 

aprovados por todas as partes 

envolvidas antes do inicio dos trabalhos. 

 A escolha do melhor método de 

reabilitação para um determinado 

edifício depende de vários factores, 

entre os quais: a funcionalidade do 

    Figura 1 – Esforço na base / Deslocamento no topo 



 

 

edifício, a possiblidade do seu uso 

durante os trabalhos, as restrições de 

orçamento e o risco de danos na 

estrutura existente. Se os trabalhos 

forem faseados, o seu impacto no 

edifício como um todo tem de ser tido 

em consideração na medida em que, por 

vezes, edifícios parcialmente reforçados 

são mais rígidos numa zona 

relativamente às restantes, contribuindo 

assim para um aumento dos danos 

provocados por um abalo sísmico. 

 O reforço de edifícios pode ser 

efectuado através de vários métodos 

com diferentes objectivos, por exemplo: 

aumento da capacidade de resistência 

e/ou deformação, dissipação de energia, 

etc. Em menos de duas décadas 

verificou-se um grande progresso  no 

desenvolvimento de técnicas  de reforço 

inovadoras sobre elementos estrutrais e 

não estruturais. De entre essas técnicas 

encontram-se as seguintes: 

- isoladores sísmicos  

 O isolamento sísmico requer a 

inserção de uma camada flexível  a 

determinada cota do edifício, 

normalmente nas fundações. Esta 

camada reduz a rigidez da estrutura, 

limitando assim o efeito da acção 

sísmica no edfício. 

- reforço de vigas e pilares 

 Esta é uma técnica de reforço 

convencional que consiste em aumentar 

a rigidez dos elementos estruturais 

existentes e adicionar novos elementos 

estruturais (vigas, pilares e fundações). 

- paredes de betão armado 

 A rigidez lateral pode ser 

aumentada com a adição de paredes 

estruturais. Este acrescento está 

restringido por aspectos arquitectónicos 

e funcionais  dos edifícios e pelo o 

aumento de peso da estrutura que  pode 

sobrecarregar as fundações. 

-sistemas de amortecimento 

 Os amortecedores têm como 

objectivo a dissipação da energia 

induzida pelas acções sísmicas ao 

edifícios. Existem diversos tipos de 

amortecedores, tais como 

amortecedores visco-elásticos fluídos e 

sólidos, aparelhos dissipadores de 

energia histéricos e amortecedores de 

fricção. O uso destes aparelhos também 

aumenta a rigidez da estrutura existente, 

visto que são usadas vigas metálicas que 

fazem a ligação entre estes e a estrutura 

de betão-armado existente. 

2. Descrição do edifício 

 O edifício objecto deste estudo é 

uma estrutura concebida para habitação 

situada na área urbana de Roma. A sua 

arquitectura é muito uniforme, o 



 

 

edifício é um perfeito rectângulo em 

planta com uma frente de 40 metros e 

laterais de 12,5 metros. É constítuido 

por 7 andares, simétricos em relação ao 

ponto central da fachada, onde de cada 

lado existem dois apartamentos de 

tipologia T1 e um de tipologia T2. 

 A estrutura de suporte é 

constituída por lajes com uma espessura 

média de 7 cm, pilares com uma secção 

variável de 30x90 (cm) até 30x30 (cm) 

e vigas com uma secção de 30x50, com 

a excepção de uma viga longitudinal de 

secção 100x24. 

3. Isoladores sísmicos 

 Quando um edifício tem uma 

ligação rígida com com as fundações as 

forças sísmicas são transmitidas 

directamente, com a introdução de uma 

camada flexível ao nível das fundações 

é possivel reduzir a acção dessas forças 

na estrutura, como é possível observar 

no gráfico seguinte. 

Os isoladores funcionam como 

uma primeira linha de defesa, deixando 

a estrutura e a sua capacidade de 

deformação como defesas secundárias. 

Os isoladores utilizados neste estudo 

denominam-se de HBRB- High 

Dumping Rubber Bearings e são 

constituídos por camadas alternadas de 

borracha vulcanizada e placas de aço. 

3.1 Preparação da estrutura  

 Numa fase inicial é necessário 

demolir toda a estrutura do piso térreo, 

incluindo alvenaria, laje e vigas, para 

possiblitar a escavação em redor das 

fundações existentes e assim possibilitar 

a construção das novas fundações. Esta 

demolição deve ser realizada 

cuidadosamente com martelos 

mecânicos de modo a não danificar a 

restante estrutura. 

3.2 Reforço estrutural 

 Como é facilmente perceptível, 

para introduzir os isoladores é 

necessário cortar todos os pilares ao 

nível das fundações, para evitar o 

deslizamento destas são constuídas 

novas vigas entre todas as sapatas. É 

também necessária a construção de 

novas vigas ao nível do piso térreo para 

suportar o novo piso, e uma parede de 

betão armado em redor  de todo o 

edifício para suportar os terrenos 

envolventes. 

Figura 2 - Espectro de reacção de 

estrutras rígidas e flexíveis 

            (Adaptado de: Takenaka Corporation, 2001) 



 

 

3.3 Isoladores sísmicos 

 O edifício em estudo tem 40 

pilares havendo, por isso, necessidade 

de instalar a mesma quantidade de 

isoladores. 

 Para realizar esta operação é 

necessário instalar um sistema 

hidráulico, entre as fundações e as vigas 

do piso térreo, para suportar a estrutura 

durante os trabalhos. 

3.4 Novo piso térreo 

 Os isoladores devem ser 

inspeccionados de 5 em 5 anos, este 

requisito obriga a que o novo piso tenha 

partes removíveis para permitir o acesso 

às fundações. 

 A solução mais viável é usar um 

piso de madeira suportado por vigas de 

aço com partes removíveis junto dos 

pilares.  

3.5. Reconstrução  

 Todas as paredes do piso térreo 

devem ser reconstruídas. As paredes 

exteriores são duplas com caixa-de-ar; 

as interiores, entre apartementos e áreas 

comuns, são paredes duplas sem caixa-- 

-de-ar; as restantes são paredes simples. 

3.6 Andaimes e ocupação 

 Estas variáveis dependem do 

tempo de intervenção. Para  obter uma 

estimativa da duração dos trabalhos foi 

usado o software Microsoft 

Project2007. A duração das tarefas foi 

calculada tendo em conta o seu custo 

final e tendo em mente o objectivo de 

manter o número de trabalhadores 

necessários o mais constante possível. O 

projecto respeita o calendário italiano; a 

data de início dos trabalhos considerada 

foi 03-09-2007 com 8 horas de trabalho 

diárias. 

 O resultado desta análise traduz-

-se numa duração dos trabalhos de 

aproximadamente 6 meses. 

3.7 Custos 

 As quantidades envolvidas em 

cada tarefa são multiplicadas pelo seu 

custo unitário, baseado no preçário em 

vigor para a região de Roma em 

preçários de empresas italianas. 

 No caso dos isoladores, para 

além do seu custo unitário, existe o 

custo de aceitação (20% dos isoladores 

Figura 3 - Nova estrutura 



 

 

deve ser previamente testado) e o custo 

de homolgação (outros 4 isoladores 

devem ser inspeccionados). O que 

origina um custo de 6.100 €/isolador.  

 Os custos de ocupação são os 

valores médios de arrendamento de 

apartamentos das tipologias T1 e T2 na 

região de Roma. Todas as considerações 

descritas são igualmente válidas para as 

diferentes técnicas que vão serão 

posteriormente apresentadas neste 

trabalho. Nos gráficos seguintes são 

apresentados os custos por tarefa e por 

fase. 

 O custo total é de 1.200.711,11€, 

tendo em conta que cada andar tem uma 

área de 500 m2 o custo por metro 

quadrado é de 300,18 €/ m2. 

 
Figura 4 - Isoladores sísmicos – custo por tarefa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reforço de pilares e vigas 

 A utlização deste método tem 

como objectivo aumentar a rigidez da 

estrutura existente aumentando a secção 

dos elementos existentes e adicionando 

novos elementos. 

 

                               a,b – nova secção 

             

  c,d – secção existente 

 

 

Figura 5 - Isoladores sísmicos – custo por fase 

Figura 6 - Secção reforçada 

(Adapted from: Seismic Retrofitting Techniques, 2005) 

 



 

 

4.1 Reforço das fundações 

 Este aumento de secção dos 

elementos estruturais requer um reforço 

das fundações devido ao aumento da 

força a estas transmitido. 

 Este reforço é efectuado apenas 

nas fundações externas visto que, em 

oposição ao caso anterior onde havia 

necessidade de evitar deslocamentos 

entre fundações, o objectivo é apenas 

reforçar a fundação de modo a resistir 

ao aumento de esforços. 

4.2 Reforço de pilares 

 O aumento de secção e a adição 

de barras aos pilares aumenta a sua 

resistência e inércia e, 

consequentemente,  a sua rigidez. Este 

aumento de secção é constante ao longo 

dos pilares. Para realizá-lo é necessário 

demolir as paredes de alvenaria,  

remover a camada de betão que cobre as 

armaduras e protegê-las contra a 

corrosão com um produto específico. 

Com o intuito de obter uma estrutura 

rígida em todas as juntas pilar-viga é 

usado um betão de alta resistência. 

4.3 Reforço de vigas 

 O reforço das vigas aumenta a 

sua ductilidade, assim como a sua 

capacidade de resistência a cargas 

verticais. Todas as vigas de secção 

30x50 (cm) são alargadas para 45x65, 

são construídas 3 novas vigas 

transversais de secção 34x105 com um 

comprimento de 11,75m. O 

procedimento para realizar este reforço 

é semelhante ao descrito anteriormente 

para os pilares. 

4.4 Reconstrução 

 O processo é idêntico ao descrito 

no capítulo anterior, apenas diferem as 

quantidades. 

4.5 Andaimes e ocupação 

 Neste caso o reforço é efectuado 

em cada andar individualmente. O andar 

onde os trabalhos decorrem e o andar 

por baixo deste têm de estar 

desocupados. O tempo de intervenção é 

de aproximadamente 12 meses. 

4.6 Custos 

 O custo total utilizando esta 

técnica  é de 2.144.415,09 €,  o que 

significa 536,10 €/ m2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Reforço de vigas e pilares – custo 

por tarefa 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paredes de betão-armado 

  A adição de paredes de betão 

armado aumenta também a rigidez e 

resistência da estrutura. 

           

          a,b – parede de betão  

                 armado  

          c,d – secção da viga 

 

 

  

 

O uso destas paredes obriga ao 

reforço dos pilares que as suportam e 

das fundações, cujo reforço, para este 

caso, é idêntico ao aplicado no caso do 

reforço de vigas e pilares. 

5.1 Reforço de pilares e paredes de 

betão-armado 

  A secção dos pilares reforçados 

é constante em altura. Os pilares 

situados nos vértices do edifício são os 

que têm o maior aumento de secção, 

visto serem os que suportam mais força. 

O procedimento para reforçar os pilares 

é semelhante ao descrito para o caso 

anterior, apenas difere nas quantidades. 

 As paredes de betão-armado  

têm uma espessura de 30cm e são 

compostas por barras longitudinais Ø16 

e barras transversais Ø12, ambas com 

espaçamento de 20 cm. 

5.2 Reconstrução, andaimes e 

ocupação 

 Todas as considerações usadas 

nos capítulos anteriores são válidas para 

este caso, apenas diferem as 

quantidades. O tempo de intervenção é 

de aproximadamente 8 meses. 

5.3 Custos 

 O custo total deste método é de 

1.196.106,12, o que significa 299,03€/ 

m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Reforço de vigas e pilares – 

custo por fase 

Figura 9 - Secção de 

uma parede de betão 

armado 

Figura 10 - Paredes de betão-armado – custo 

por tarefa 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sistema de amortecedores 

 Os  aparelhos dissipadores de 

energia absorvem parte da energia 

libertada pelo sismo, reduzindo o seu 

efeito sobre o edifício. O sistema de 

vigas de aço em forma de X onde estes 

aparelhos estão instalados também 

contribui para o aumento da rigidez da 

estrutura.  A figura seguinte é um 

exemplo da aplicação destes sistemas 

(neste caso em forma de V). 

 

 

 

 

  

 No edifício em estudo foram 

usados 8 sistemas de amortecimento em 

X em cada andar, ou seja, um total de 

96 sistemas. 

6.1 Reforço de pilares e fundações  

 Esta técnica de reforço também 

aumenta o esforço sobre as fundações, 

assim sendo é-lhes aplicado um reforço 

semelhante ao aplicado nas técnicas 

anteriores. 

 Para além do reforço das 

fundações é necessário também reforçar 

os pilares que suportam os sistemas de 

amortecimento. Neste caso o reforço 

aplicado é igual ao usado no caso das 

paredes de betão-armado. O processo de 

reforço é semelhante, a única diferença 

reside no facto de ser necessário furar as 

os pilares existentes para instalar os 

sistemas de vigas de aço, nos quais cada 

viga tem um sistema de amortecimento. 

 

 

 

 

 

6.2 Reconstrução, andaimes e 

ocupação 

 A principal diferença neste caso 

é que as paredes onde os sistemas de 

amortecimento estão situados são 

revestidas com paredes pré-fabricadas 

em ambos os lados. 

 O tempo de intervenção é de 

aproximadamente 10 meses. 

Figura 11 - Paredes de betão-armado – 

custo por fase 

Figura 11 - Sistema de amortecedores em V 

         (Adaptado de: weww.wikipedia.org) 

Figura 12 - Detalhe do sistema de amortecimento 

(Adapted from: “Seismic Devices”, FIP Industriale) 



 

 

6.3 Custos 

 O custo total desta técnica é de 

1.766.007,12€, ou seja, 441,50 €/ m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Análise de resultados e 

conclusões 

 A primeira conclusão a extrair 

dos capítulos anteriores é o objectivo 

principal deste trabalho: a comparação 

dos custos das diferentes técnicas de 

reforço sísmico. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15 - Custo das diferentes técnicas 

 O reforço usando paredes de 

betão armado é a técnica mais 

económica, no entando o seu custo é 

similar ao custo dos isoladores sísmicos. 

Neste caso,  apesar do custo do reforço 

das fundações ser elevado (59% do 

custo total), o custo dos isoladores não é 

tão significativo como seria de esperar 

(22%) e os custos relativos á 

reconstrução são baixos devido ao facto 

da intervenção ser feita apenas nas 

fundações e no piso térreo. 

  No caso das paredes de betão-

armado o custo do reforço das 

fundações não é tão elevado, apenas 1/3 

do custo do reforço das fundações 

quando são usados isoladores sísmicos 

Figura 13 - Sistema de amortecimento – custo 

por tarefa 

Figura 14 - Sistema de amortecimento – 

custo por fase 



 

 

(19% do custo total). No entanto, os 

custos de reconstrução (incluindo 

andaimes) são elevados (39%) e os 

custos relativos  ao reforço dos pilares e 

paredes de betão-armado são 

significativos (18% cada). 

 O método mais dispendioso é o 

reforço de vigas e pilares, visto que este 

método obriga à demolição e 

reconstrução de todas as paredes 

exteriores e da maioria das paredes 

interiores do edifício. Para além deste 

factor, este método exige grandes 

quantidades de aço e betão de alta 

resistência. 

 O uso dos sistemas de 

amortecimento, apesar de ao nível do 

procedimento ser comparável ao 

método das paredes de betão-armado, 

origina custos muito mais elevados 

devido às grandes quantidades de aço 

necessárias e ao maior número de 

pilares que precisam de ser reforçados. 

 É interesante também comparar 

os custos de alguns dos materiais                                                     

utilizados nos diferentes métodos. No 

gráfico seguinte comparam-se os custos 

do aço e do betão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Tendo em consideração que o reforço 

estrutural para o caso dos isoladores 

sísmicos é efectuado apenas ao nível 

das fundações e do piso térreo as 

quantidades de betão e aço utilizadas 

são elevadas, estes valores elevados 

devem-se ao facto de o reforço das 

fundações ser muito maior neste caso 

em comparação com os restantes e de as 

vigas do piso térreo terem de ser 

reconstruídas. 

 Os montantes resultantes do 

reforço utilizando paredes de betão-

armado e os sistemas de 

amortecimentos são facilmente 

comparáveis. A quantidade betão é 

superior no primeiro caso porque o 

volume de betão necessário para as 

paredes é superior ao volume de betão 

necessário para reforçar as colunas do 

segundo caso. O volume de aço é muito 

superior no segundo caso devido às 

vigas de aço e ao maior número de 

colunas que é necessário reforçar. 

Figura 16 - Custo do aço e do betão-armado 



 

 

 Finalmente, é útil comparar o 

custo por metro quadrado: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 - Custo por metro quadrado 
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