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Resumo 

 

Os fenómenos sísmicos são eventos naturais que não são suscetíveis de ser controlados 

nem previstos com rigor. A ação dos sismos já provocou catástrofes humanitárias e perdas 

avultadas nas mais variadas economias globais. Apesar de não se poder prever a ocorrência 

dos mesmos, é possível adotar medidas de prevenção que permitem reduzir as perdas e custos 

derivados destes fenómenos naturais.  

Uma das formas de prevenção é a aplicação de sistemas de proteção sísmica que 

permite dar às diversas estruturas uma maior capacidade para resistir às ações sísmicas. Um 

desses sistemas é o isolamento de base, composto por um conjunto de apoios de borracha que 

são inseridos na base das estruturas.  

Como em qualquer investimento que se queira realizar, existem custos iniciais ou no 

decurso do projeto, e benefícios durante o projeto ou mesmo só na parte final do mesmo. Ora, a 

implementação deste sistema de proteção sísmica acarreta custos de aquisição e de instalação 

dos mesmos às estruturas, o que nos pode levar a evitar esta solução com base somente numa 

análise económica. 

O objetivo desta dissertação é a determinação dum método que determine os benefícios 

a longo prazo que se podem a vir obter com a introdução do sistema de isolamento de base a 

estruturas de edifícios. Foram realizadas análises ao custo-benefício obtido com a introdução 

deste sistema em seis casos de estudo. 
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Abstract 

 

Seismic phenomena are natural events impossible to control or determinate when it will 

occur. Seismic activity has caused human catastrophes and large scale losses to many global 

economies. Although it is impossible to foresee these occurrences, it is possible to take 

prevention actions that can reduce the losses and associated costs.  

One of the prevention methods is the application of seismic protections systems that offer 

structures a better capacity to resist seismic actions. One of those systems is base isolation, 

made of rubber blocks that can be inserted at the base of structures.  

As is every investment, there are initial costs, and there are benefits during or even just 

in the final phases of the project. The application of this seismic protection system has acquisition 

and installation costs that lead to belief that it’s a bad investment when purchasing these systems. 

The purpose of this investigation is to determinate a method to foresee the long-term 

benefits associated with base isolation use in a building structure. It will be made an analysis of 

the cost-benefit obtained by this the use of these systems on six case studies. 
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1. Introdução 

 

A sismicidade, como desastre natural, provoca um grande número de vítimas mortais 

globalmente a cada ano bem como grandes perdas económicas não só diretamente relacionadas 

com os danos de destruição dos parques habitacionais mas também pelas consequências dessa 

destruição. É um acontecimento imprevisível e, por isso, não se podem tomar medidas de 

antecipação de ocorrência dos mesmos, podendo, contudo, ser adotadas ações e medidas de 

prevenção e segurança. 

Países como o Japão, a Nova Zelândia e a Austrália tomaram várias medidas concretas 

de prevenção e redução, ora do risco económico, ora do risco de perda de vidas humanas. Muitos 

países, como em Portugal, não seguem medidas de prevenção significativas que estejam 

associadas ao risco sísmico. Em parte tal fato fica a dever-se a um desconhecimento, ou mesmo 

um ignorar por parte das autoridades competentes do risco atual a que se encontram sujeitas 

algumas zonas do país. Em 2009, Campos Costa (Campos Costa et al., 2009) registou que só o 

custo de reparação no caso de ocorrência dum sismo de elevada magnitude no parque 

habitacional da área metropolitana de Lisboa correspondia a 14% do valor do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Portugal.  

As medidas de prevenção ao sismo já se comprovaram como eficazes e redutivas nos 

valores associados aos custos e perdas económicas. Sabendo que a eliminação total do risco 

sísmico não é real, existem várias medidas de prevenção e redução do risco sísmico. Na sua 

grande maioria estas medidas implicam elevados investimentos não sendo o retorno real do 

custo investido visível aos investidores no momento de decidirem pelo investimento em medidas 

de prevenção. 

Nesse sentido, o objetivo abrangente desta dissertação é avaliar as vantagens 

económicas com a introdução de medidas de prevenção, mais propriamente através da 

introdução de sistemas de proteção sísmica de edifícios. A metodologia para determinar as 

vantagens será aplicada em vários edifícios localizados em Portugal continental e nos Açores. 

1.1. Metodologia 

Existem vários sistemas de proteção sísmica aplicados em edifícios. No segundo 

capítulo serão abordados os vários sistemas, as suas características e capacidades físicas, onde 

são aplicados aos edifícios e a outras infraestruturas. Por fim, são apresentados alguns casos 

onde foram aplicados os sistemas.  

Pretende-se ainda estudar de forma mais completa dois dos três casos de estudo em 

Portugal onde foram aplicados sistemas de proteção sísmica. Nestes casos, foi aplicado o 

isolamento de base que é um dos sistemas de proteção sísmica existente, sendo que em ambos 

os casos foram colocados o mesmo tipo de aparelhos de apoios do sistema de isolamento de 

base, os HDRB. Será este o sistema de base que será considerado na análise de estudo custo-
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benefício, apesar de que com um outro sistema antissísmico ou com um outro tipo de aparelhos 

de isolamento de base se poderia aplicar a mesma metodologia a ser desenvolvida na presente 

dissertação. 

As variáveis que permitem determinar os custos envolvidos com o investimento de 

aplicação do sistema de isolamento de base são relativamente fáceis de se identificar. Ou seja, 

apesar de recorrermos a cálculos para a determinação dos custos totais envolvidos, as suas 

variáveis são já determinísticas. O que não se verifica de igual forma com os benefícios pela 

introdução do sistema numa estrutura. 

O maior benefício em causa com a introdução dum sistema de proteção sísmica numa 

estrutura está diretamente relacionado com o diferencial dos custos associados aos danos 

provocados a uma estrutura com o sistema instalado, contraposto aos danos numa estrutura 

sem o referido sistema. Ou seja, o objetivo é utilizar a ferramenta para o método de cálculo dos 

custos associados aos danos provocados por um determinado sismo com base na metodologia 

desenvolvida pelo LNEC (LNEC, 2002). No terceiro capítulo, essa ferramenta será utilizada para 

a determinação das várias curvas de capacidade e de fragilidade que permitiram definir índices 

de perdas a partir dos quais se poderá determinar os custos de reparação de danos.  

Devido a um grande número de tipos de estruturas que encontramos nos edifícios, 

estruturas de vários tipos de materiais, com valores de ductilidade muito diferentes entre si e 

valores de capacidade de resistir às ações sísmicas, pretende-se no capítulo quarto definir a 

melhor estratégia para obter os melhores resultados possíveis de mitigação de valores de 

recuperação de danos. 

1.2. Casos práticos em estudo 

Sendo o isolamento de base o sistema de proteção sísmica em análise, visa-se 

determinar no quinto capítulo da presente dissertação uma metodologia para cálculo do 

diferencial dos custos de reparação de danos para cada caso particular em questão. Assim, para 

além de resultados a alcançar com cada caso de estudo desta dissertação, espera-se que se 

possa aplicar a metodologia desenvolvida a outros casos de estudo duma forma relativamente 

simples e rápida.  

Pretende-se que esta metodologia seja célere e simples quando, para um determinado 

caso de estudo em questão, seja possível identificar algumas variáveis que o definem, como por 

exemplo, a altura do edifício, número de pisos, ano de construção, localização e até mesmo o 

tipo de materiais de construção. Com essas variáveis identificadas e definidas, pretende-se 

aplicá-las à metodologia criada e, de forma simples e rápida, obter um valor para o ganho em 

custo de reparação de danos. Será esta a metodologia para determinar esses valores para 6 

casos de estudo, todos com variáveis iniciais diferentes entre si. Quatro serão casos de estudo 

localizados em Ponta Delgada nos Açores, enquanto os restantes serão relativos a Lisboa. 
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Por fim, após serem determinados os valores de reparação de danos para cada caso, irá 

realizar-se uma análise de custo-benefício a cada um dos casos de estudo no sexto capítulo da 

presente dissertação. Pretende-se fazer uma análise completa a todos os custos envolvidos com 

a instalação deste tipo de sistema para cada um dos casos de estudo e com base nas várias 

variáveis determinadas anteriormente e em outras necessárias determinar, como por exemplo o 

custo de construção das estruturas em cada caso. Visa-se ainda analisar outras fontes de 

benefício com a instalação deste sistema, como seja, a poupança dos custos de prémios de 

seguros que cobrem os riscos sísmicos nas estruturas. 

A análise final em cada caso é realizada como qualquer outra análise feita a um possível 

investimento, ou seja, somam-se todos os valores de custo com todos os valores de benefício 

para se obter um resultado. Pretende-se que os valores obtidos possam permitir alcançar 

conclusões relativamente ao objetivo desta análise de cada caso de estudo, ou seja, verificar e 

justificar um possível investimento dum sistema de isolamento de base numa estrutura dum 

edifício. 

Com a análise a vários casos de estudo de determinadas variáveis, todas diferentes 

entre si, pretende-se verificar se a metodologia agora definida é passível de ser utilizada de forma 

simples para qualquer caso de estudo que se pretenda realizar, conduzindo a um estudo prévio 

dum projeto de especialidade de isolamento de base. 
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2. Isolamento sísmico de base 

2.1. Sistemas de proteção sísmica 

A sismicidade local é um fator determinante na fase de dimensionamento dos edifícios 

em várias zonas do mundo. Em especial, em zonas como o Japão, a Rússia, os Estados Unidos 

da América, a Itália, a China, entre outros países, com grande atividade sísmica. A sua 

consideração é crucial porque, para além de envolver razões económicas, nomeadamente em 

relação aos custos dos danos e reparações em estruturas com a ocorrência dum sismo, também 

envolvem razões de segurança das pessoas que aí habitam e usam um variado número de tipo 

de infraestrutura no seu dia-a-dia. Apesar deste último fator poder ser mais importante que o 

primeiro, é no primeiro que este trabalho se vai focar. 

Em Portugal há vários séculos que existem registos de atividade sísmica. No caso dos 

Açores, desde o povoamento das ilhas até hoje que há registo de mais de cinco mil vítimas 

mortais devido à ocorrência de sismos, apesar do número de vítimas mortais ter vindo a diminuir 

ao longo dos séculos (Nunes, et al., 2001). Existem muitos registos de sismos destrutivos, e uma 

das razões é o facto de ser uma região muito vulcânica. 

No dimensionamento dum edifício, para que este resista às ações sísmicas de referência 

têm que se considerar os regulamentos impostos em cada país. Estes regulamentos, no caso de 

Portugal, o Eurocódigo 8, condicionam o dimensionamento dos edifícios para que estes possam 

suportar a ocorrência dum sismo de referência e assim assegurar que os danos são limitados e 

que estruturas importantes se mantenham operacionais (NP EN 1998-1, 2004, p. 19). Existem 

várias situações em que o dimensionamento de determinadas estruturas em zonas sísmicas 

deveriam passar pela introdução de sistemas de proteção sísmica, tais como: 

 Estrutura de elevado nível de importância, como serviços de emergência e 

socorro, centros de comunicação e monumentos. 

 Centrais de produção de energia e de produção de gás e petróleo que não 

podem sofrer danos quaisquer com um sismo. 

 Edifícios de grande porte, associados a grandes investimentos económicos de 

construção, por se encontrarem numa zona com elevada intensidade sísmica. 

 Estruturas especiais, como é o caso das pontes. 

 Estruturas que abrigam equipamentos que são muito sensíveis a qualquer tipo 

de vibração. 

 Tanques de armazenamento que não podem admitir nenhum tipo de fissuração 

(Santos, 2008). 

 

Os sistemas de proteção sísmica são compostos por vários mecanismos colocados nas 

estruturas para dar um maior nível de segurança às estruturas dos edifícios, através do aumento 

da capacidade de dissipação de energia do conjunto global da estrutura ou através da redução 

da frequência da mesma (Alberty, 2007). Estes mecanismos dividem-se em três grupos em 
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função da utilização de energia que precisam para operarem. Os sistemas passivos não 

necessitam de qualquer energia externa para poderem operar enquanto os sistemas ativos 

necessitam dessa energia para controlar o movimento da estrutura. O terceiro grupo, os semi-

activos, usam a energia exterior para alterar algumas das características dos mecanismos. Estes 

sistemas têm a vantagem de consumir muito menos energia que os sistemas ativos. O 

isolamento de base, dissipadores e os amortecedores de massa (TMD) são definidos como 

sistemas passivos, enquanto os TMD activos, contraventamentos e os controlos adaptativos são 

sistemas, como o próprio nome indica, ativos. Na tabela 1, encontra-se um resumo dos vários 

sistemas de proteção sísmica existentes. Nesta dissertação, o sistema que será estudado é o 

isolamento de base, que será definido neste capítulo. 

Tabela 1 - Sistemas de proteção sísmica (adaptado de Guerreiro, 2004) 

 
Os dissipadores são mecanismos concebidos para, como o nome indica, dissipar a 

energia da estrutura. Esta energia deve-se à deformação imposta à estrutura por ações variáveis 

como a ação sísmica (Jerónimo & Guerreiro, 2001). São dois os principais tipos de dissipadores, 

os histeréticos e os viscosos. Os histeréticos utilizam a cedência do aço para apresentarem uma 

resposta histerética. Os dissipadores viscosos reagem em função da velocidade de 

deslocamento imposto. Estes dissipadores são compostos por um cilindro onde um pistão corre 

livremente dentro desse cilindro através dum fluido com alta viscosidade. O mecanismo não 

reage para pequenas velocidades de deslocamento, como o caso de variação de temperaturas 

numa ponte, e reage muito bem para velocidades elevadas, que é o caso dos sismos (Loureiro, 

2008). Na figura 1 está representado um exemplo desses mecanismos instalados no encontro 

do tabuleiro duma ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas passivos Sistemas ativos Sistemas semi-activos 

Isolamento de base 

Dissipadores 

Tunned mass dampers 

(TMD) 

TMD ativos 

Contraventamento ativo 

Controlo adaptativo 

TMD semi-ativos 

Sistemas de rigidez variável 

Sistemas com amortecimento variável 

Figura 1 - Dissipador de energia viscoso (Andreas, 2004) 
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Os dissipadores têm a vantagem de serem uma opção económica e simples em 

comparação à opção inicial de dimensionamento das estruturas sem estes mecanismos. A 

complexidade destes dispositivos exige uma correta e credível análise dinâmica dos mecanismos 

sobre a estrutura (Guerreiro L. , 2006). 

Um dos exemplos dum sistema de TMD (Tunned mass dampers) é um contrapeso 

suspenso por cabos e controlado por amortecedores que funciona como um pêndulo. O maior 

exemplo de aplicação desta tecnologia é a torre Taipei 101, um dos edifícios mais altos da Ásia, 

projetado pela Thornton-Tomasetti Engineers onde no topo do edifício foi colocado uma esfera 

com 660 toneladas para funcionar como pêndulo, para controlar as oscilações derivadas do vento 

e dos sismos (Shustov, 2011). Este pêndulo fica suspenso entre os pisos 91º e 87º. Na figura 2 

pode-se observar esta tecnologia instalada no Taipei 101. 

 

 

Figura 2 - Tunned mass damper localizado no topo da Taipei 101 (Shustov, 2011) 

 

 

2.2. Isolamento de base 

2.2.1. Conceito 

Quando as estruturas são vulneráveis à ação sísmica pelas razões já apontadas, a 

introdução do isolamento de base passa a ser uma solução construtiva para resistir às ações 

referidas. O sistema passa, por isso, a ser parte integrante da estrutura tendo como objetivo 

reduzir os efeitos duma ação sísmica sobre a estrutura. Assim, a energia proveniente de 

acelerações horizontais do solo, a ação dum sismo, é reduzida para novas acelerações impostas 

nas estruturas através do sistema. Esta redução é possível a partir duma superfície de 

descontinuidade entre o solo e a estrutura que se localiza na base da estrutura, por isso é que 
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se designou o nome do sistema como tal: isolamento de base (Santos, 2008). A ideia passa 

muito por reduzir o efeito sísmico na estrutura em vez de se tentar resistir ao mesmo. 

O sistema é constituído por vários apoios individuais, e é nesta zona que se verifica o 

diferencial de acelerações entre a ação sísmica e a ação imposta à estrutura, permitindo este 

diferencial uma redução da rigidez do conjunto global da estrutura mais isolamento de base. Os 

apoios encontram-se na base da estrutura, nomeadamente em todos os elementos verticais. Nas 

pontes, estes apoios encontram-se na fase de transição entre o tabuleiro e os pilares e/ou os 

encontros. A redução da energia que ocorre nestes apoios é possível devido à baixa rigidez 

horizontal destes o que permite amortecer grande parte das acelerações provenientes do solo. 

 O conjunto global da estrutura com o sistema de isolamento de base permite obter 

valores médios de frequência na ordem dos 0,5 Hz. A representação das diferentes frequências 

dum edifício de base fixa e dum edifício de base isolada está representada na figura 3. Esta 

diferença permite que o edifício tenha um comportamento adquado face a uma ação sísmica. O 

sistema de isolamento terá que ter sempre um coeficiente de amortecimento mínimo de 10% 

para permitir o controlo dos deslocamentos provocados pelo sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para que os apoios possam ser eficazes, terão de se verificar algumas características 

fundamentais: 

 Resistência às cargas verticais impostas pelo peso próprio da estrutura. 

 Reduzida rigidez horizontal dos mecanismos para permitir a redução de 

acelerações. 

 Capacidade para recuperar a sua forma inicial após um deslocamento imposto. 

 Rigidez mínima para resistir a forças impostas horizontalmente sem que ocorram 

deslocamentos, como é o caso do vento. 

No dimensionamento do sistema de isolamento de base há que ter em conta o tipo de 

solo em que se irá encontrar a estrutura. Não poderá ser um solo muito brando, com um valor 

da frequência da ação sísmica muito baixa, pois poderá provocar um aumento dos efeitos do 

mesmo devido ao efeito da ressonância. 

Figura 3 - Intervalos das frequências de estruturas com isolamento base e de 
base fixa (Santos, 2008). 
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2.2.2. História e evolução 

A ideia do isolamento de base surgiu no final do séc. XIX e os primeiros registos de 

patentes aparecem só no início do séc. XX por vários autores. Jacob Bechtol, alemão, patenteia 

o seu sistema em 1906 e, em 1909, o médico inglês, Dr. Calantarients evoluciona o sistema 

através da inovação da zona de contacto entre as placas de aço através duma camada de talco 

(Alberty, 2007). Em 1927, o americano Dominick Tambone apresenta soluções para o isolamento 

e escoamento de águas na periferia das estruturas. Nesse mesmo ano, Amelia Anne Porte 

apresentava uma solução que introduzia calotes esféricos e bolas de aço. Ao longo dos anos 

seguintes foram aparecendo novos mecanismos de isolamento de base que não se 

diferenciavam muito das soluções até então apresentadas (Giovannardi & Guisasola, 2016).  

Todos os mecanismos apresentados e até agora descritos nunca chegaram a sair do 

papel e foi só em 1969, em Skopje, na Macedónia, que foi implementado pela primeira vez o 

sistema de isolamento de base. Uma escola primária com 3 pisos de betão armado foi assente 

num total de 54 apoios. Na figura 4 pode-se observar alguma deformação vertical dos apoios, 

devido ao facto destes não terem na sua constituição chapas de aço que permitissem dar maior 

capacidade de resistência aos esforços verticais. 

Quando sujeitos a sismos, o efeito provocado nas estruturas por estes mecanismos 

começaram então a convencer e a obter reconhecimento por parte da comunidade de 

Engenheiros e Projetistas. Deu-se então o início da utilização desta tecnologia com a ajuda 

igualmente do aparecimento dos apoios em neoprene. Primeiro na Nova Zelândia e na África do 

Sul, com a instalação em edifícios de elevada importância tais como centrais nucleares. Em 

seguida, na década de 80, os Estados Unidos da América e o Japão fizeram as primeiras apostas 

nestes mecanismos. Com o sismo de 1995, em Kobe, o Japão veio reforçar o valor desta 

tecnologia porque os edifícios que se encontravam isolados na altura comportaram-se como era 

esperado. 

Figura 4 - Escola primária em Skopje. Vista duma fachada e do piso técnico dos apoios (Alberty, 2007) 
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 Atualmente existem mais de 10 mil edifícios em mais de 30 países com o sistema de 

proteção sísmico de isolamento de base instalado. O maior utilizador deste tipo de sistemas é o 

Japão com mais de 50% do número de edifícios onde se encontra instalado o isolamento de 

base (Giovannardi & Guisasola, 2016). Os resultados encontram-se na figura 5. 

 

2.2.3. Tipos de sistemas 

O isolamento de base pode ser constituído por vários tipos de aparelhos de apoio sendo 

que os mais utilizados hoje em dia são os elastoméricos e os apoios pendulares com superfície 

de atrito. Os primeiros são apoios que são constituídos maioritariamente por borracha. Os 

segundos são aparelhos de deslizamento. 

2.2.3.1. HDRB – High Damping Rubber Bearings 

Estes HDRB são blocos elastoméricos que são compostos por uma borracha de alto 

amortecimento, sendo concebidos através da combinação de determinados aditivos com as 

propriedades da borracha (Guerreiro L. , 2004). A diferença entre a borracha e a mistura é 

suficiente para aumentar entre 10% a 20% o valor de amortecimento (ξ). O aparelho é reforçado 

com várias placas de aço intercaladas por várias camadas da borracha de alto amortecimento. 

Na figura 6 pode-se observar isso. Isto permite dar uma maior rigidez vertical e impede uma 

maior deformação vertical e, desta forma, a sua expansão lateral. 

A borracha de alto amortecimento é muito utilizada como solução do isolamento de base, 

devendo-se isso sobretudo à grande rigidez para pequenas deformações e reduzida rigidez para 

grandes deslocamentos. Na figura 6, observa-se um ensaio de deformação a um apoio HDRB. 

Um dos dilemas dos elastómetros é o seu envelhecimento e outro dilema é o aumento da sua 

rigidez quando a temperatura desce (Santos, 2008). 

Figura 5 - Número de edifícios com isolamento de base em 2016 (Giovannardi & Guisasola, 2016) 
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2.2.3.2. LRB – Lead Rubber Bearings 

Na constituição interna dum apoio LRB encontra-se um bloco de borracha, tendo no seu 

centro sido adicionado um núcleo de chumbo de forma cilíndrica com a altura total do aparelho. 

Através das propriedades da borracha e com a capacidade de dissipação de energia suportada 

pelo núcleo de chumbo, o amortecimento torna-se aceitável. Na figura 7, encontra-se um 

exemplo de aplicação deste apoio. Quando se atinge a cedência do chumbo, é a rigidez da 

borracha que passa a ser a rigidez do apoio. Pelo facto do bloco ter este comportamento bi-

linear, o da borracha e o do núcleo de chumbo, conseguem-se obter valores de amortecimento 

superiores a 25% em comparação com outros apoios. 

 

 

2.2.3.3. FPS – Friction Pendulum Systems 

O FPS é um mecanismo de isolamento de base onde a dissipação de energia é realizada 

através da força de atrito com origem no deslizamento do mesmo. A força de atrito existe devido 

aos dois elementos de aço que estão sobrepostos um sobre o outro. A superfície dum desses 

elementos tem um formato côncavo e a outra desliza através duma ponta de aço inoxidável que 

está revestida por um compósito com um atrito de coeficiente muito reduzido. Assim o valor da 

dissipação de energia é determinado através deste coeficiente de atrito que está definido pelo 

Figura 7 - Aplicação do apoio LRB e sua estrutura interna (Mageba, 2015) 

Figura 6 - Aparelho de apoio HDRB (Kauçuk, 2015) e a sua deformação (Star, 2015) 
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apoio. Os valores de amortecimento poderão alcançar os 40% e alcançar valores de frequência 

global das estruturas até aos 0.2 Hz de frequência ou 5 segundos de período (Zayas, 2014). 

Pode-se observar na figura 8 um esquema deste mecanismo e também um exemplo da sua 

implementação. 

 

Devido ao efeito esférico do elemento inferior, depois de um deslocamento imposto o 

apoio volta à sua posição inicial com a ajuda da ação vertical do peso da estrutura e do formato 

geométrico imposto. 

2.3. Aplicações 

A partir da década de 90 do séc. XX, verificou-se um forte acréscimo na aplicação do 

isolamento de base, em especial dos HDRB, devido, sobretudo a sismos que ocorreram e que 

forçaram a uma mudança de atitude sobre a implementação deste sistema. Hoje em dia, o 

sistema está implementado numa grande variedade de estruturas tais como em pontes, tanques, 

hospitais, centros de comunicação, museus e até monumentos importantes. Muitas destas 

estruturas já existiam e, por isso, o projeto de instalação do isolamento em algumas dessas 

situações não foi realizado como um projeto original, mas sim como um projeto de reabilitação, 

uma área que tem muito potencial para a exploração da implementação do isolamento de base. 

2.3.1. Aplicação de isolamento de base em edifícios novos 

Neste subcapítulo pretende-se dar exemplos de projetos concebidos de raiz de 

estruturas onde foram aplicados os vários sistemas de isolamentos de base. A apresentação 

segue a ordem pela qual foram surgindo os sistemas de isolamento de base e de uma forma 

resumida, dado que a quantidade de exemplos é muito vasta. 

Um dos primeiros edifícios a ter isolamento de base no Japão foi o West Japan Postal 

Savings Computer Center-1 em Kobe. Um edifício com mais de 46 mil metros quadrados de área 

e assente em 120 apoios de isolamento de base e que foi muito importante devido ao seu 

Figura 8 - Esquema e exemplo de aplicação dum FPS (Zayas, 2014) 
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comportamento muito satisfatório face ao sismo que ocorreu em 1995. Isto permitiu que 

posteriormente mais de 450 edifícios fossem construídos com esta tecnologia (Kelly, 2013). 

Nos Estados Unidos da América em 1985, mais precisamente na California, foi instalado 

pela primeira vez o sistema HDRB no Foothill Communities Law and Justice Center. Na figura 9, 

pode-se observar os apoios instalados. Um edifício de 5 pisos com mais de 1600 metros 

quadrados de área desenvolvida por 4 pisos onde foram instalados 98 apoios HDRB (Kelly, 

2013). 

Em Itália, um conjunto de 5 edifícios da companhia italiana de telefones ergueu-se numa 

altura de 7 pisos sobre 297 apoios HDRB, em 1992. Após a sua conclusão, efectuou-se um 

ensaio num desses edifícios para se estudar o comportamento dos apoios. O deslocamento 

imposto de 110mm, através de macacos hidraulicos permitiu observar cerca de 10 ciclos de 

oscilação. O ensaio realizado foi significativo apesar dos apoios estarem preparados para 

sofrerem deslocamentos muito acima daquilo que foi ensaiado (Kelly, 2013). 

Em 2004, foi construído o Novo Hospital de Bhuji na Índia porque o antigo tinha sido 

destruido no sismo de 2001. Uma grande estrutura com mais de 50 mil metros quadrados de 

área foi construida sobre 180 isoladores de borracha com núcleo de chumbo, os LRB. 

Na Rússia existe um elevado risco sísmico em determinadas zonas do país e, como a 

importância da segurança de várias estruturas para a produção de matérias-primas é 

fundamental, foram instalados 4 super apoios FPS em cada uma das plataformas petrolíferas 

Shakalim, no mar Okhotsk (EPS, 2011). 

 

Figura 9 - Apoios do edifício Foothill Communities Law and Justice Center (Kelly, 2013) 

Figura 10 - Plataforma petrolífera (Quality, 2008) e seus apoios FPS (EPS, 2011)  
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2.3.2. Reforço e reabilitação 

Muitas estruturas de edifícios com interesse histórico, monumentos, pontes, entre outros, 

têm tanto valor que a sua preservação patrimonial e cultural é fundamental. Para tal, o isolamento 

de base tem sido uma das técnicas utilizadas para reforçar sismicamente estes edifícios que não 

têm capacidade para resistir a ações sísmicas. Assim, nesses edifícios classificados como muito 

importantes, para se realizar um correto dimensionamento do edifício é necessário fazer-se uma 

análise numérica da estrutura existente. Esse processo é muito exigente devido à complexidade 

da determinação do comportamento destas estruturas às ações sísmicas. Desde 1992 que tem 

sido desenvolvido um grande trabalho para determinar o comportamento destas estruturas por 

parte do Laboratório ELSA do CCI. (Pinto et al., 2001). O cálculo de vulnerabilidade destas 

estruturas tem vindo a ser desenvolvido através de modelos numéricos. 

Na figura 11, observa-se um dos edifícios mais altos a utilizar isolamento de base, 

justificando-se a necessidade de efetuar um reforço estrutural devido à ocorrência do sismo de 

Northridge. No City Hall, em Los Angeles, com 32 andares de altura, foram colocados 526 apoios 

de isolamento do tipo HDRB e 64 dissipadores de energia viscosos (Engineering, 2013). 

Na mesma figura estão representados os edifícios do parlamento da Nova Zelândia, em 

Wellington, tendo o seu valor histórico sido crucial para se realizar o maior reforço sísmico a um 

edifício naquele país. Foram implantados 417 apoios do tipo LRB através dum complexo 

processo de instalação, atendendo às 7 toneladas de blocos de pedra que foram necessários 

cortar (Library, 2011). Esse processo está bem representado na figura 12 através do corte com 

grandes lâminas e posterior colocação dos blocos de borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - City Hall em Los Angelos (Engineering, 2013) e parlamento da Nova Zelândia (Wilson, 2012). 

Figura 12 - Corte da fundação original e instalação dos apoios no parlamento da Nova Zelândia (Library, 2011). 
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2.4. Projetos em Portugal 

Infelizmente em Portugal a metodologia de proteção sísmica das infraestruturas não está 

bem equilibrada. Existe uma forte aposta na proteção de pontes e viadutos, em especial no 

centro e sul do território do continente e ilhas. Já em relação aos edifícios, apenas foram 

projetados e concretizados dois em todo o país: o complexo do Hospital da Luz, em Lisboa e o 

Laboratório Regional de Veterinária dos Açores, em Angra do Heroísmo. Sendo um país com um 

grande historial de atividade sísmica, com meios e recursos a tecnologia de proteção sísmica, 

torna-se um pouco incompreensível esta realidade. 

A partir da década de 70, começou-se a adotar em Portugal os sistemas de proteção 

sísmica através da substituição dos apoios de placas metálicas por apoios elastoméricos do tipo 

LRB (Loureiro, 2008). Foi já em 1998 que se começou a instalar aparelhos do tipo HDRB em 

vários viadutos no sul do território do continente aos quais se agruparam mecanismos de 

dissipadores de energia. Os maiores exemplos de aplicação destes sistemas são a Ponte 

Salgueiro Maia em Santarém e a Ponte Vasco da Gama em Lisboa, ambas sobre o rio Tejo 

(Delgado et al., 2001). 

Na Ponte Salgueiro Maia, foram introduzidos no total 120 aparelhos de apoio. Uns são 

aparelhos de apoio em elastómero cintado com elevado amortecimento nos pilares que formam 

o vão principal, outros são aparelhos de deslizamento unidirecional para permitir o deslocamento 

de dois pilares da ponte em apenas uma direção e outros como aparelhos de deslizamento 

multidirecionais nos restantes pilares (Delgado et al., 2001). 

2.4.1. Hospital da Luz 

O Complexo Integrado de Saúde de Lisboa, Hospital da Luz, é constituído por dois 

edifícios, um é o hospital e o outro são apartamentos para residência de pessoas de terceira 

idade. O edifício do Hospital tem 4 pisos elevados e é composto por 3 pisos de caves com uma 

área de construção superior a 72 mil metros quadrados. A residência, com uma área de 

construção superior a 24 mil metros quadrados, é constituída por 5 pisos elevados e por 2 pisos 

em caves. Nas figuras 13 e 14, observa-se respetivamente a fase de construção e conclusão de 

obras de ambos os edifícios. 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Fase de construção do Complexo Integrado de Saúde de Lisboa (Alberty, 2007) 
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Uma das causas que levou à instalação dum sistema de proteção sísmica deveu-se ao 

facto de existirem linhas de metropolitano a atravessar o terreno de construção. Pode-se 

observar na figura 15, a vermelho, os tuneis do metropolitano e a azul o possível túnel rodoviário. 

Como o Hospital iria utilizar aparelhos de alta tecnologia na área de saúde, onde a precisão das 

medições é muito exigente, estes não 

poderiam estar sujeitos a quaisquer vibrações 

estruturais devido à passagem das carruagens 

do metropolitano no subsolo. Pelo facto de 

Lisboa ser uma região sismicamente ativa, por 

tudo o que já foi dito anteriormente e pelo fato 

do dono de obra não querer o registo de 

quaisquer vibrações estruturais no edifício da 

residência derivadas do exterior, optou-se pela 

introdução do sistema de isolamento de blocos 

elastoméricos de alto amortecimento, os 

HDRB.   

Foram instalados 195 apoios no hospital e 120 na residência, prevalecendo um total de 

315 aparelhos de apoios. Várias dimensões e valores de módulo de distorção (G) foram 

considerados para diferentes apoios em função da carga vertical aplicada ao apoio. Sendo que 

foi definido uma frequência de vibração de 0.5 Hz e um amortecimento mínimo de 10%. Os 

apoios foram instalados num piso técnico no andar -1, permitindo com isto que mais tarde se 

possa realizar a substituição e monitorização de alguns apoios com muita facilidade. Devido ao 

túnel de metropolitano, alguns apoios foram instalados em níveis superiores aos dos outros 

apoios. 

Os custos de instalação deste sistema estão associados aos valores dos aparelhos de 

apoio, às juntas que foram necessárias introduzir, quer nos pavimentos e paredes, quer nas 

zonas especiais de instalação e relativamente às redes de sprinklers que servem para proteger 

os apoios. A instalação do sistema de proteção sísmica teve um impacto financeiro de 5.44% do 

valor total de custo da obra, incluindo acabamentos, dos dois edifícios (Alberty, 2007). 

 

 

 

Figura 15 - Esquema dos túneis perto do Hospital 
da Luz (adaptado de Alberty, 2007) 

Figura 14 - Conclusão das obras (Guia da Cidade, 2008) 
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2.4.2. LRVA - Laboratório Regional de Veterinária dos Açores 

O Laboratório Regional de Veterinária dos Açores (LRVA) localiza-se na Vinha Brava, na 

ilha Terceira e, juntamente com o Hospital da Luz, são os únicos edifícios em Portugal que 

recorreram a esta tecnologia de proteção sísmica. O LRVA é constituído por quatro blocos de 

edifícios, sendo que foi apenas no bloco D que foi instalado o isolamento de base. Na figura 16, 

está esquematizado a localização do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

Tendo o LRVA sido projetado para ser um Laboratório de grande qualidade e exigência 

a nível nacional, o projeto prevê o estudo e despiste de vários casos graves de propagação de 

doenças entre animais, como é o caso da “doença das vacas loucas”, BSE. Atentas as tarefas e 

objetivos propostos pelo LRVA, foi necessário exigir um elevado nível de proteção ao risco de 

contaminação de partículas num determinado espaço. Ou seja, as paredes e lajes desse espaço 

não poderiam ter microfissuras pelas razões já mencionadas. A solução encontrada passou por 

definir o nível de contaminação elevado numa parte do edifício, neste caso o bloco D. Ora como 

os Açores se encontram numa zona sismicamente ativa e, estando em causa as condicionantes 

já referidas, optou-se pela implementação de isoladores de base do tipo HDRB. 

No projeto foram usados 28 apoios HDRB com tamanhos entre 500mm e 700mm e com 

uma capacidade limite de projeto de deslocamento máximo de 152mm. Foi definido um piso 

técnico para facilitar visitas de inspeção e de manutenção aos mecanismos. Na figura 17, é 

possível observar os mecanismos instalados e o fosso de separação entre o edifício isolado e o 

terreno com alguns sistemas de ligações técnicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Edifício D do LRVA (Valsassina, 2013) 

Figura 17 - Mecanismos HDRB e fosso de separação do edifício isolado do terreno 
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3. Valor de reparação de danos 

 

O cálculo do valor de reparação dos danos a que uma estrutura estará sujeita caso 

ocorra um sismo tem merecido, nos últimos anos, uma especial atenção por parte dos 

Engenheiros. Sabendo que todas as estruturas estão sujeitas à ação sísmica, é importante 

perceber o quão vulnerável estas se encontram. Para isso, a determinação do valor poderá 

incorporar o cálculo de diversas soluções de proteção e reforço das estruturas que se encontram 

vulneráveis à ação sísmica, porque é esse valor que determina o risco associado à estrutura. 

Através do projeto “Mitigação do Risco Sísmico em Portugal”, realizado pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) foi possível determinar várias metodologias para o cálculo 

da vulnerabilidade sísmica de estruturas existentes. Por seu turno, o projeto “Caracterização, 

vulnerabilidade e estabelecimento de danos para o planeamento de emergência sobre risco 

sísmico na Área Metropolitana de Lisboa” desenvolvido pelo LNEC, o Instituto Superior Técnico 

(IST), o Instituto das Ciências da Terra e do Espaço (ICTE) e o Centro de Estudos Geográficos 

da Universidade de Lisboa (CEG), permitiu classificar a vulnerabilidade de edifícios na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) e estimar os danos causados por um cenário de ocorrência. A 

metodologia adotada por estes projetos e grande parte dos valores obtidos serão fundamentais 

para a projeção de resultados pretendidos por esta dissertação. 

Para se alcançar o valor do custo de reparação de danos houve que determinar em 

primeiro lugar várias definições e respostas importantes sobre os edifícios. Foram definidas, 

designadamente, as categorias a que um edifício pertence em função das suas características 

estruturais, do ano de construção e do número de pisos que o constitui. Em seguida, foi 

quantificada a capacidade resistente dum edifício, ou seja, os pontos de cedência e colapso. 

Posteriormente, compararam-se as curvas de capacidade do edifício com o espectro de resposta 

que define a resposta sísmica máxima do edifício. Em quarto lugar, qualificou-se o estado de 

dano para a resposta dum edifício para cada uma das tipologias já descritas. Em seguida, 

determinou-se a probabilidade de excedência dos limites de danos em função da tipologia do 

edifício e do ponto máximo de resposta deste. Estas probabilidades permitem definir as curvas 

de fragilidade representativas dos edifícios. Por último, o valor de reparação de danos foi 

calculado em função dessa probabilidade encontrada. 

3.1. Tipologias dos edifícios 

O processo para a determinação da vulnerabilidade dum edifício passa pela 

determinação das respetivas curvas de capacidade constituintes de cada edifício. Ora, a 

determinação da curva de capacidade para cada edifício que se quisesse estudar seria sempre 

um processo de grandes dimensões quando se estivesse a analisar milhares de edifícios ao 

mesmo tempo. Para tornar o processo mais prático optou-se por dividir os edifícios em grupos, 

neste caso tipologias, sendo cada grupo caracterizado por um determinado tipo de condições, 

atendendo que uma estrutura de pedra ou de betão, consoante tenha sido construída em 1960 
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ou em 1995 apresenta características muito distintas em relação ao comportamento que irá ter 

com a ocorrência do sismo. 

O III Recenseamento Geral da Habitação e o XIII Recenseamento Geral da População, 

mais conhecido por Censos-91, levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 

1991, permitiram determinar ao certo a constituição do parque habitacional em Portugal, 

permitindo perceber a sua constituição e valorização económica em cada uma das tipologias 

constituintes dos edifícios (Carvalho et al., 2001). 

As condições criadas para a definição das várias tipologias de edifícios foram 

determinadas em função de três condicionantes da vulnerabilidade dos mesmos. Essas 

condicionantes são: o ano de construção, os elementos resistentes que constituem o edifício e, 

finalmente, o número de pisos. Encontram-se resumidas na tabela 2 todas as condicionantes de 

vulnerabilidade para a classificação do edifício. 

Tabela 2 – Condicionantes para a definição da tipologia de cada edifício (adaptado de Carvalho 
et al., 2001) 

 

 

 

 

 

 

As condicionantes do ano de construção encontram-se divididas em sete subcategorias 

de igual forma como o número de pisos, sendo que os elementos resistentes se subdividem em 

cinco categorias, pelo que, o número total de tipologias possíveis seria de 245, pois é a 

combinação possível de todas as condicionantes. Contudo, verifica-se que há tipologias que não 

são possíveis de contabilizar devido à sua incompatibilidade de condicionantes, como é o caso 

dum edifício anterior a 1919 de betão e com mais de 15 pisos. Por ocorrerem estas 

incompatibilidades e porque, além do mais, 245 tipologias é muito extenso para concretizar uma 

recolha de dados simplificada, assim como permitir a realização de análises eficazes, para os 

Censos-91 foi realizado uma análise das tipologias existente no parque habitacional de Portugal, 

chegando-se à conclusão de que se tratava de 49 tipologias. No anexo A.1. encontra-se uma 

tabela com as 49 tipologias definidas pelas condicionantes já referidas. 

Uma das conclusões do estudo Censos-91 permite afirmar que a grande maioria dos 

edifícios constituintes do parque habitacional de Portugal são constituídos apenas por 1 ou 2 

pisos elevados, e que metade dos edifícios foram construídos recentemente, sendo metade em 

betão armado. 

Ano de construção  Elementos resistentes Número de pisos 

Antes de 1919 Pedra 1 

1919 a 1945  
Paredes resistentes 
sem uso de betão 

2 

1946 a 1960 3 

1961 a 1970 4 

1971 a 1980 Madeira 5 a 7 

1981 a 1985 Betão 7 a 15 

1986 a 1991 Outros Mais de 15 
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Sendo a AML (Área Metropolitana de Lisboa) a zona do país mais densamente povoado, 

grande parte do valor económico encontra-se nesta zona. Assim, o foco de valores estatísticos 

neste concelho tem o propósito de perceber melhor qual a maioria de tipologias representativas 

da AML. Assim, pelos dados interpretados pelo Censos-91 e pelo Relatório 280/02 – G3ES, 

podem-se retirar as seguintes conclusões: 

 Os edifícios até 2 pisos representam 80% do total de edifícios na AML, sendo 

que no concelho de Lisboa esse valor desce para 56%. As estruturas constituídas por betão 

armado representam 51% do parque habitacional da AML, enquanto no concelho de Lisboa o 

valor desce para 29%. Em termos de paredes resistentes sem betão os valores são de 36% e 

51% respetivamente para a AML e para o concelho de Lisboa. 

 Na região da AML verificou-se que a grande maioria dos edifícios constituídos 

por paredes resistentes sem serem de betão foram construídos até 1980. Apenas até 1970 

existiram edifícios construídos com pedra na AML. 

 O concelho de Lisboa é a zona com maior densidade de edifícios com uma maior 

vulnerabilidade sísmica, devido à menor qualidade dos elementos resistentes constituintes e pelo 

facto da sua construção ser das mais antigas. 

Após a análise de resultados e respetivas conclusões, o LNEC solicitou ao INE que os 

dados do Censos de 2001 fossem constituídos por mais e melhores indicadores da 

vulnerabilidade sísmica dos edifícios. 

O projeto LESSLOSS financiado pela União Europeia permitiu desenvolver e auxiliar os 

projetos decorrentes do LNEC acima referenciados. O subprojecto SP10, que está relacionado 

com cenários e perdas de áreas urbanas, permitiu desenvolver um algoritmo numérico que gera 

cenários de perdas em função de vários fatores geográficos (Campos Costa et al., 2009). A 

ferramenta de computação criada neste subprojecto ficou definida por LNECloss, e foi um 

importante instrumento para a determinação estatística de vários cenários de danos e custos de 

reparação de áreas urbanas. Permitiu estimar que o custo de reparação na zona da AML é de 

130,000 milhões de euros, o equivalente a 14% do valor do Produto Interno Bruto (PIB) de 

Portugal. A este valor foi estimado a percentagem de edifícios de uma determinada tipologia 

pertencentes à AML. 

É possível observar na figura 18 que a maior fatia de tipologia, sem considerar o número 

de pisos, pertence aos edifícios de betão armado construídos entre 1960 e 1985. Se agruparmos 

os edifícios de betão armado construídos antes de 1960, o valor de custos de reparação para 

esses edifícios na AML é de 42% do custo total já referido. Um valor muito elevado que deverá 

ser considerado como muito significativo. Os edifícios constituídos por pedra resistente sem 

betão correspondem a 29% do valor total. Os dados determinados serão importantes para as 
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considerações a tecer no próximo capítulo no que concerne à intervenção de reforço e 

reabilitação de estruturas dessas tipologias representativas. 

O tipo de solo em que se encontra uma determinada estrutura é relevante para estimar 

a ação do sismo na estrutura. Ou seja, solos rochosos, e por sua vez, de resistência elevada, 

transmitem ações à superfície iguais às ações provenientes do sismo. Enquanto que, por sua 

vez, solos brandos de baixa resistência podem não transmitir à estrutura as mesmas ações de 

aceleração sísmica imputadas pelo sismo, provocando até efeitos dinâmicos de ressonância. 

Este tipo de efeitos foi considerado pelo LNECloss através da consideração da AML em 54% de 

solos rochosos, 34% de solos intermédios e 12% de solos brandos. 

3.2. Curvas de capacidade 

Para se poder estimar os danos encontrados em cada tipologia de edificação é preciso 

definir o comportamento dinâmico dum edifício sob o efeito duma ação sísmica, isto é, trata-se 

de identificar a curva de deformação do edifício em função da força de corte basal que representa 

o comportamento não-linear da resposta às ações sísmicas. As curvas permitem calcular a 

resposta máxima do edifício para valores variados de ações sísmicas. 

Existem vários processos e métodos para a obtenção das curvas de capacidade: o 

método indireto, o método direto e ainda um terceiro método com base nos processos anteriores. 

Estes são apenas alguns dos procedimentos mais utilizados. O primeiro, conhecido também pelo 

procedimento pseudo-estático, passa pela determinação dos valores de esforços transversos 

globais ao nível das fundações através dum deslocamento imposto numa determinada direção 

Figura 18 - Estimativa do valor de custo de reparação total da AML repartido pelas tipologias definidas 
para os Censos 2001 (adaptado de Campos Costa et al., 2009) 
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horizontal. Enquanto no segundo, conhecido por dinâmico, a determinação das curvas de 

capacidade é realizado através de análises dinâmicas não lineares onde as estruturas foram 

sujeitas também a deslocamentos impostos numa determinada direção (LNEC, 2002). 

Para estes dois procedimentos foram obtidas duas curvas de capacidade 

correspondente às direções ortogonais da ação sísmica. A curva de capacidade optada para 

definição do desempenho da estrutura é a que representa menos esforços resistentes. Para a 

aplicação de ambos os procedimentos foi considerada a representação das curvas num campo 

de aceleração espectral (Sa), por deslocamento espectral (Sd). As curvas estão repartidas em 

três troços diferentes e limitados por dois pontos, o de cedência e último, correspondentes ao 

momento em que a estrutura atinge a sua cedência e a capacidade última, respetivamente. 

A curva é linear até ao ponto de cedência (Dy, Ay) onde a rigidez é definida pelo período 

da estrutura. O ponto de cedência separa o troço linear do não linear da resistência do edifício à 

aceleração imposta. O ponto de capacidade último (Du, Au) representa a capacidade máxima 

do edifício a resistir a forças laterais (LNEC, 2002). A partir deste ponto, o troço final representa 

o estado de deformação plástica até à rotura do edifício, por isso é que é horizontal, devido ao 

aumento de deslocamento espectral sem se verificar o aumento da aceleração espetral. Na figura 

19, é possível observar uma dessas curvas de capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro processo de determinação das curvas de capacidade estima as mesmas 

através do dimensionamento sísmico das estruturas. Foi esta metodologia que foi considerada 

pelo LNECloss, fundamentada na metodologia HAZUS 99 (FEMA & NIBS, 1999). Este 

procedimento considera respetivamente o valor dos pontos de cedência e último como: 

 

Figura 19 - Exemplo duma curva de capacidade (adaptado de Campos Costa et al., 2009) 
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A =                       D =                                       (3.1) 

A = λA                       D = λμD                                      (3.2) 

Os pontos de cedência e última encontram-se representados na figura 20 através da 

curva de capacidade duma estrutura.  

 

As variáveis C  e μ são respetivamente o coeficiente sísmico e o fator de ductilidade, 

ambos dependem do grau de dimensionamento definido para cada edifício e são também 

definidos em função da tipologia adotada. Os restantes parâmetros, T , α ,γ e λ são apenas 

definidos em função da tipologia adotada, sendo as suas propriedades respetivamente o período 

de vibração do edifício, a fração da massa do edifício que entra no primeiro modo de vibração, o 

fator de sobre-resistência que relaciona a capacidade de cedência real com a capacidade de 

cálculo, e por fim, o fator de sobre-resistência que relaciona a capacidade última com a 

capacidade de cedência.  

Como um dos parâmetros da definição das curvas de capacidade é o período de vibração 

do edifício, e por sua vez a frequência própria, o número de pisos constituintes dum edifício 

influencia muito a definição da respetiva curva. Quanto maior for o número de pisos, menor é a 

frequência própria e, assim, maior será o valor do período. Para um período mais elevado o valor 

de Dy, e por consequência o valor de Du, serão também mais elevados. Por isso, as curvas de 

capacidade dependem das várias variáveis que definem as tipologias dos edifícios. 

O LNECloss determina o ponto de resposta máxima através da intersecção da curva de 

capacidade com o espectro de resposta da ação sísmica para cada tipologia de edifício. A 

Figura 20 - Curva de capacidade e pontos de cedência e último (adaptado de LNEC, 2002) 
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ferramenta de computação mencionada baseia-se na metodologia apresentada pela FEMA 

(LNEC, 2002) onde é realizado um processo interativo que envolve: o comportamento dinâmico 

não-linear representado através da relação força-deslocamento horizontal quando sujeito a 

ações sísmicas, que é caracterizada pela curva de capacidade dum edifício; e o espectro de 

resposta da ação sísmica que contempla o efeito decrescente do amortecimento devido à 

dissipação de energia que ocorrem a cada ciclo. O ponto de resposta máximo determinado 

corresponde ao valor máximo da resposta dinâmica duma estrutura para um sistema dum grau 

de liberdade. Esta ferramenta permite assim dar a evolução exata do ponto de resposta máximo 

do edifício em vez dum valor aproximado (Campos Costa, Sousa, Carvalho, & Coelho, 2009). 

3.3. Curvas de fragilidade 

As curvas de fragilidade são determinadas pela probabilidade de excedência do 

comportamento duma estrutura em função da aceleração imposta ao nível do solo. Sendo as 

curvas de fragilidade definidas pelo comportamento dum edifício a uma ação sísmica, encontram-

se as mesmas determinadas para cada tipologia de edifício previamente estipulada. O 

comportamento da estrutura está associado ao nível de danos que esta sofre após uma dada 

ação sísmica, assim, serão definidas curvas de fragilidades para cada nível de dano. 

A determinação de danos numa estrutura, para cada tipologia construtiva, é feita através 

duma distribuição de probabilidades onde é avaliada a probabilidade de se atingir ou exceder um 

determinado nível de danos e a intensidade da ação sísmica (LNEC, 2002). No nível de danos 

são considerados os danos estruturais e não estruturais que uma estrutura pode a vir sofrer. Pela 

metodologia Fema & Nibs (1999) na qual o relatório 280/02 - G3ES do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, (2002) se fundamentou, a classificação dos vários níveis de danos é definida 

do seguinte modo: poucos danos ou danos ligeiros, danos moderados, danos extensivos ou 

danos severos e finalmente danos totais. Um estado de dano dum edifício é definido pelos dois 

limites de danos em que se encontra, ou seja, um edifício que se encontra no estado de dano 

moderado é limitado entre os danos moderados e os danos extensivos. Foi necessário ainda 

definir uma categoria extra para a ausência de danos, que se encontra abaixo do limiar de danos 

ligeiros. Na figura 21, podemos observar um exemplo das curvas de fragilidade para uma 

tipologia dum edifício e os vários estados de danos do mesmo. 

Estas curvas representam a vulnerabilidade sísmica dum edifício tipo, tendo sido 

determinadas através das curvas de capacidade do edifício em função dos vários estados de 

danos. O relatório 280/02 - G3ES do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, (2002) apresenta 

em anexo um extenso trabalho com os dados utilizados para a definição das curvas de 

capacidade e de fragilidade bem como a representação das mesmas. Foram reproduzidas as 49 

tipologias de edifícios que foram anteriormente indicadas e que se encontram identificadas em 

anexo. Um dos dados relevantes é o valor da mediana de cada curva de fragilidade, ou seja, o 

valor do deslocamento espectral para uma probabilidade de excedência igual a 50%. Como 

exemplo, podem se encontrar os valores da mediana na figura 22 para as curvas de fragilidade 
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da tipologia pedra ou parede resistente sem betão armado entre o ano 1971 e 1991 para edifícios 

com 3 pisos. Ao valor de cada mediana corresponde o valor da aceleração espectral determinado 

na curva de capacidade da estrutura, podendo esse exemplo ser igualmente observado na figura 

22. 

A determinação das curvas de fragilidade são determinantes para o cálculo do valor de 

reparação de danos, sendo assim, foi necessário recriar as curvas já determinadas pelo relatório 

280/02 - G3ES. Para isso, foram fornecidas por Guerreiro (Comunicação Pessoal, 2015) as 

funções de probabilidade das curvas de fragilidade necessárias para a recriação destas. As 

funções fornecidas permitem assim recriar as várias curvas para cada tipologia tendo apenas 

como base dois valores para a sua definição: a mediana e o coeficiente de variação de cada uma 

das curvas. Os valores das medianas de todas as curvas de fragilidade encontram-se 

representados e definidos nos anexos do relatório 280/02 - G3ES, enquanto os valores do 

coeficiente de variação foram determinados.  

O coeficiente de variação permite definir a curvatura de cada curva de fragilidade, tendo 

em conta que o declive da curva ocorre sempre em torno do ponto da mediana. Na figura 23, 

podemos observar várias curvas de fragilidade, mas todas com o mesmo valor de mediana igual 

a 3,8 cm, sendo que o que difere entre elas é o valor do coeficiente de variância. As curvas com 

um declive maior têm um coeficiente inferior às curvas com um declive menor. 

Para que se pudessem recriar as curvas de fragilidade presentes no relatório 280/02 - 

G3ES, foi necessário, em primeiro lugar definir na função de probabilidade fornecida, o valor da 

mediana da curva e, em seguida o valor do coeficiente de variância em função da curvatura 

representada no respetivo relatório. Este último processo foi concretizado através da 

Figura 21 - Curvas de fragilidade dos estados de danos para uma tipologia dum edifício (adaptado de 
Guerreiro) 
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determinação das coordenadas de alguns pontos de cada uma das curvas já representadas no 

relatório. Com esses dados, o valor do coeficiente de variância foi sendo ajustado até se 

encontrar uma curvatura igual às curvaturas já definidas. Este processo não foi exato devido ao 

facto da extração dos valores das coordenadas dos pontos terem sido feitos através de medições 

em papel, razão pela qual estes valores não serem exatos. Mas como a margem de erro é 

relativamente pequena, a recriação das curvas é considerada como válida. 

O Censos 91 definiu 49 tipologias de edifícios. Como para cada uma das tipologias seria 

necessário recriar 4 curvas de fragilidade, no total seriam recriadas 196 curvas. Incidindo os 

casos de estudo sobre estruturas de edifícios mais recentes, determinou-se que apenas iriam 

ser recriadas as curvas de fragilidade para as tipologias 43 a 49, ou seja, para as estruturas de 

betão armado construídas entre 1986 e 1991. Assim, as 7 tipologias recriadas diferem apenas 

Figura 22 - Curva de capacidade e respetivas curvas de fragilidade da tipologia pedra ou 
parede resistente sem betão armado de 1971-1991 com 3 pisos (LNEC, 2002) 
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no número de pisos pelo qual o edifício é constituído. Na figura 24, encontram-se representadas 

as curvas de fragilidade dos 4 limites de dano da tipologia 47, ou seja, do edifício de betão 

armado construído entre 1986 e 1991 constituído por 5 a 7 pisos. Os valores da mediana de cada 

curva encontram-se representados. No anexo A.2., estão reproduzidas as curvas de fragilidade 

de todas as tipologias restantes. 

Na tabela 3, encontram-se descritos os valores das medianas e dos coeficientes de 

variância que foram determinados para as curvas de fragilidade das tipologias já identificadas 

anteriormente. Os valores das medianas em cada tipologia crescem do limite de poucos danos 

para danos totais, corroborando a noção de que à medida que o deslocamento ocorre numa 

estrutura o seu estado de dano se vai agravando. De realçar, igualmente, que para edifícios com 

alturas superiores, os valores das medianas aumentam devido ao facto do deslocamento 

Figura 23 - Variação do coeficiente de variância para uma curva de fragilidade com valor da 
mediana igual a 3,8 cm 

Figura 24 - Curvas de fragilidade recriadas da tipologia 47 
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espectral esperado ser maior em edifícios com maior altura. Não foi encontrada nenhuma relação 

entre a variação dos valores do coeficiente de variância e as tipologias de edifícios ou os estados 

de danos definidos. 

Tabela 3 - Valores da mediana e do coeficiente de variância para as curvas de fragilidade das tipologias 
73 a 79 

 

3.4. Espectro de resposta elástica de deslocamento 

Tendo sido determinado o comportamento dinâmico para edifícios de variadas 

características estruturais através das curvas de capacidade, bem como de probabilidades de 

excedência do comportamento destes devido a uma aceleração imposta ao nível do solo através 

das curvas de fragilidades, falta, no entanto, definir a ação sísmica de cálculo. 

A ação sísmica de cálculo é determinada pela probabilidade de excedência de referência, 

PNCR, pelo período de retorno de referência, TNCR, e também pelo coeficiente de importância γI. 

Segundo o Anexo Nacional do Eurocódigo 8, o valor da probabilidade de excedência de 

referência para uma ação sísmica de cálculo é de 10% o que corresponde a um período de 

retorno de referência de 475 anos (sendo considerado 50 anos como período de vida útil duma 

estrutura). O período de retorno foi determinado pela seguinte equação: 

𝑇 =  
( ) /

                                              (3.3) 

A variável P representa a probabilidade de excedência e o valor 50 representa o período 

de vida útil para edifícios. De forma inversa, a probabilidade de excedência dum sismo tendo em 

conta o período de retorno do mesmo é igual a: 

Número 
de 

pisos 

Tipologia 
Censos 91 

 Poucos 
Danos 

Danos 
Moderados 

Danos 
Extensivos 

Danos 
Totais 

1 43 
Mediana 1 1,5 3,8 9,6 

Coef. Variância. 1,1 1,3 1,1 1,1 

2 44 
Mediana 1,9 3,1 7,7 19,2 

Coef. Variância 1,1 1,1 1,1 1,1 

3 45 
Mediana 2,9 4,6 11,5 28,8 

Coef. Variância 1,2 1,1 1,1 1 

4 46 
Mediana 2,5 4,8 13,4 33,6 

Coef. Variância 0,8 0,85 0,85 0,9 

5 a 7 47 
Mediana 3,7 7,2 20,2 50,4 

Coef. Variância 0,95 0,95 0,85 0,9 

7 a 15 48 
Mediana 4,2 7,7 23 57,6 

Coef. Variância 0,9 0,95 0,85 0,9 

> 15 49 
Mediana 6,8 12,3 36,9 92,2 

Coef. Variância 0,85 0,85 0,85 0,85 
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𝑃 = 1 − 1 − ∗ 100                                   (3.4) 

Na tabela 4 encontram-se os valores dos períodos de retorno que foram definidos como 

referência para os casos de estudo definidos na secção 5, bem como também as respetivas 

probabilidades de referência. Atenta a definição do período de retorno, quanto maior o valor 

deste, maior será a intensidade da ação sísmica a que uma estrutura está sujeita e por sua vez 

menor será a probabilidade de ocorrência da mesma. 

 
Tabela 4 - Período de retorno e respetiva probabilidade de excedência 

 

 

O período de retorno de referência está associado à aceleração máxima à superfície do 

terreno. Por sua vez, o coeficiente de importância γI. está associado ao período de retorno de 

referência. Como os períodos de retorno determinados anteriormente não correspondem aos 

períodos de retorno de referência foi assim necessário calcular o valor da aceleração à superfície 

(ag) para cada período de retorno através da seguinte expressão (CEN, 2004): 

𝑎 (𝑇𝑟) = (𝑘 ∗ 𝑇𝑟)                                             (3.5) 

em que Tr representa o período de retorno, o valor do expoente k depende da sismicidade e k0 

é definido por (CEN, 2004): 

𝑘  =
∗

                                              (3.6) 

onde TNCR é o período de retorno de referência, agr é a aceleração máxima de referência e k a 

constante que já foi previamente definida. Devido ao facto do valor de agr depender da localização 

da estrutura e do tipo de ação sísmica incidente nessa estrutura, estipulou-se o seguinte:  

 Atendendo que os resultados de maior valor de excedência se relacionam com 

a ação sísmica do tipo 2, todos os cálculos efetuados ao longo deste trabalho estarão referidos 

à ação sísmica do tipo 2;  

 Incidindo os casos de estudo sobre edifícios localizados nas cidades de Lisboa 

e de Ponta Delgada, os cálculos efetuados estarão referidos a apenas duas zonas sísmicas.  

O Eurocódigo 8 estipula os valores de k como 2,5 e 3,6 referentes respetivamente às 

zonas de Portugal continental e ilhas. Assim sendo, na tabela 5 podem ser encontrados os 

valores de agr, k0 e ag em função de cada período de retorno e para cada localidade referida. 

 

 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 

P (%) 16,12 10 5,13 2,47 1,00 
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Tabela 5 - Valores da aceleração à superfície para cada período de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se pudesse definir o espectro de resposta elástico de deslocamento foi preciso, 

em primeiro lugar, determinar o espectro de resposta elástico horizontal. Considerou-se que o 

período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade fosse igual a um segundo 

(T=1) para que o valor espectral de resposta coincidisse com o patamar de aceleração espectral 

constante (CEN, 2004). Foi também considerado que todos os edifícios dos casos de estudo se 

encontram construídos sobre terreno do tipo B. Assim sendo, determinou-se os valores do 

coeficiente do solo através da equação (3.7), considerando o valor do parâmetro Smáx igual a 

1,35 tanto para Lisboa como para Ponta Delgada, e finalmente os valores do espectro de 

resposta elástica de aceleração para cada período de retorno através da equação (3.8).  

𝑆 = 𝑆 − ∗ (𝑎 − 1)                                   (3.7) 

𝑆 (𝑇 = 1) = 𝑎 ∗ 𝑆 ∗ 𝜂 ∗ 2,5                                     (3.8) 

Para os valores de ag superiores a 4 m/s2 considerou-se o valor de S igual a 1. A constante η 

representa o coeficiente de correção do amortecimento e foi considerado igual a 1 porque se 

considera que os edifícios de base fixa tenham um amortecimento de 5% (CEN, 2004). Na tabela 

6, observa-se uma síntese dos resultados calculados. 

 

 

 

 

 
Ação sísmica tipo 2 

 Lisboa Ponta Delgada 

agr (m/s2) 1,7 2,5 

k0 0,0079 0,0570 
   

Tr (anos) ag (m/s2) 

285 1,39 2,17 

475 1,7 2,5 

950 2,24 3,03 

2000 3,02 3,73 

5000 4,36 4,81 
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Tabela 6 - Valores do espectro de resposta elástico de aceleração 

 

 

 

 

 

 

Com o espectro de resposta elástico de aceleração determinado, calcularam-se 

diretamente os valores do espectro de resposta elástico de deslocamento (Sd (T=1)) através da 

expressão (CEN, 2004): 

𝑆 (𝑇 = 1) = 𝑆 (𝑇 = 1) ∗                               (3.9) 

onde o valor do período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade, T, é igual 

a 1. Os valores do espectro de resposta elástico de deslocamento em função do período de 

retorno e da localidade encontram-se determinados na tabela 7. 

Tabela 7 - Espectro elástico de resposta de deslocamento  

 Sd (T=1) (cm) 

Tr (anos) Lisboa Ponta Delgada 

285 11,45 16,67 

475 13,65 18,60 

950 17,12 21,36 

2000 21,32 24,35 

5000 27,60 30,44 
 

Como os dados do espectro vão ser aplicados às curvas de fragilidade, definiu-se então os 

mesmos já em valores de centímetros devido ao facto das curvas terem sido definidas nessa 

mesma unidade. Os valores para a cidade de Ponta Delgada são sempre superiores para cada 

período de retorno, atendendo ao facto dos valores da aceleração à superfície estarem tabulados 

no Anexo Nacional do Eurocódigo 8 como sendo superiores aos da cidade de Lisboa. Como já 

foi referido anteriormente para as curvas de fragilidade, quanto maior é o valor do período de 

retorno, maior será o valor da intensidade da ação sísmica esperada, o que é coerente com os 

resultados apresentados anteriormente na tabela 7, ou seja, quanto maior o período de retorno, 

maior é o valor do espectro elástico de resposta de deslocamento para ambas as localidades. 

 

 

 Lisboa Ponta Delgada 

Tr  
(anos) 

S 
Se (T=1) 

(m/s2) 
S 

Se (T=1) 
(m/s2) 

285 1,30 4,52 1,21 6,58 

475 1,27 5,39 1,18 7,34 

950 1,20 6,76 1,11 8,43 

2000 1,11 8,42 1,03 9,61 

5000 1 10,90 1 12,02 
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3.5. Curvas de risco sísmico 

As curvas de risco sísmico permitem calcular o impacto económico ocasionado com a 

ocorrência dum sismo, ou seja, no caso dos edifícios, o valor de custo de reparação de danos, 

de perdas ou de substituição do edifício. As curvas de risco sísmico são determinadas em função 

do período de retorno duma ação sísmica, ou seja, o valor do custo em reparar os danos que 

pode a vir a sofrer uma estrutura derivado duma ação sísmica para um período de retorno 

definido. A intensidade da ação sísmica é por isso definida em função do seu período de retorno. 

A determinação das curvas de risco sísmico está dividida em dois passos. No primeiro 

passo determina-se a intersecção dos valores obtidos do espectro elástico de deslocamento com 

as curvas de fragilidade de cada tipologia para cada localidade. Na figura 25, observa-se a 

intersecção dos valores de Sd (T=1) do respetivo período de retorno para a cidade de Lisboa para 

a tipologia de BA de 1986 a 1991 duma estrutura com 3 pisos elevados. Esta intercessão permite 

obter um total de 20 valores de probabilidades das curvas de fragilidade só para a cidade de 

Lisboa e para uma tipologia já descrita. 

 

 

No segundo passo, é necessário associar probabilidade de estados de dano a custos 

reais. Para transformar estes valores de probabilidade de estados de dano para indicadores 

económicos de perdas é necessário utilizar variáveis de rácio de dano, RDd, que definem o custo 

percentual de danos e perdas em função do estado de dano (Campos Costa et al., 2009). Este 

rácio de dano percentual é relativo ao custo total de construção da estrutura. Na tabela 8, estão 

definidos os rácios de danos já referidos que foram usados pela ferramenta LNECloss para o 

cálculo económico dos custos de perdas e danos da AML (Campos Costa et al., 2009). 

Figura 25 - Intercessão de Sd (T=1) da cidade de Lisboa com as curvas de fragilidade duma tipologia 
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Tabela 8 – Variáveis de rácio de dano 

 

 

 

 

O rácio de dano relativo ao estado de danos totais é de 100% porque um edifício, após 

sofrer uma ação sísmica caso colapse ou se encontre num estado irrecuperável, significa que 

houve perdas económicas de 100% do valor de construção do edifício. O mesmo acontece para 

os rácios de dano em relação aos seus estados de dano. 

Os indicadores económicos de perdas, dominados por índices de perda, são 

determinados, em função do período de retorno, através do somatório da multiplicação de cada 

rácio de dano pelo valor da probabilidade determinada anteriormente da respetiva curva de 

fragilidade. Na tabela 9, definem-se os valores das probabilidades, divididos por 100, 

determinados pela intercessão dos valores de Sd (T=1) pelas curvas de fragilidade e o valor do 

índice de perdas para uma ação sísmica em Lisboa e para a tipologia construtiva número 45, 

anteriormente referida. No anexo A.3., constam todos os valores de probabilidades, divididos por 

100, e os valores dos índices de perdas para todas as tipologias e localidades já referidas. 

Tabela 9 - Índice de perda 

 

O índice de perda varia entre 0 e 1 e corresponde de certa forma à percentagem do valor 

de construção duma dada estrutura danificada em função do período de retorno esperado. Nas 

figuras 26 e 27 estão representados os índices de perdas em função dos períodos de retorno 

das 7 tipologias em estudo das cidades de Lisboa e Ponta Delgada, respetivamente, que definem 

assim as curvas de risco sísmico. 

 

Estados de danos RDd (%) 

Poucos Danos 2 

Danos Moderados 10 

Danos Extensivos 50 

Danos Totais 100 

  Lisboa; Tipologia 45 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,927 0,949 0,970 0,983 0,991 

Danos Moderados 0,847 0,889 0,930 0,957 0,978 

Danos Extensivos 0,498 0,576 0,672 0,756 0,837 

Danos Totais 0,134 0,185 0,266 0,359 0,480 

Índice de perda 0,352 0,413 0,495 0,578 0,673 
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Os valores dos índices para a cidade de Ponda Delgada são, para todas as tipologias, 

ligeiramente superiores aos de Lisboa, devido à circunstância dos valores de Sd (T=1) para Ponta 

Delgada serem todos superiores aos de Lisboa. Observa-se que, para ambas as localidades, os 

valores dos índices para edifícios com um ou dois pisos são muito elevados, mesmo para o 

período de retorno de referência e o período de retorno de 285 anos. 

Os valores de reparação de danos correspondem à multiplicação do índice de perda pelo 

valor total da construção da estrutura de cada edifício. Só a partir dos casos de estudo 

referenciados na secção 5, onde valores reais de construção se encontram definidos, se poderá 

representar com maior precisão os valores de reparação de danos de edifícios. 

Figura 26 - Curvas de risco sísmico de edifícios da tipologia 43 à 49 em Lisboa 

Figura 27 - Curvas de risco sísmico de edifícios da tipologia 43 à 49 em Ponta Delgada 
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 Para se poder ter uma melhor perceção da evolução das curvas dos valores de 

reparação de danos, considerou-se que o custo dum edifício é unitário, sendo a curva igual à 

curva de risco sísmica definida pelos valores dos índices de perdas. Que o custo dum edifício de 

2 pisos seja o dobro do unitário, de 3 pisos o triplo, de 4 o quádruplo, que o de 5 a 7 pisos tenha 

um custo de 10 vezes o unitário, que o de 7 a 15 pisos tenha um custo de 20 vezes o unitário e 

finalmente o edifício com mais de 15 pisos que tenha um custo de 30 vezes o unitário. Estes 

valores não são arbitrários mas têm alguma margem de erro devido à variedade de preços de 

construção das estruturas dos edifícios. Na figura 28 e 29, encontra-se representada a evolução 

das curvas de risco sísmico multiplicadas pelas variáveis de custo de construção anteriormente 

referidas para a cidade de Lisboa e de Ponta Delgada, respetivamente. 

Figura 29 - Curvas de risco sísmico modificadas referentes a Lisboa 

Figura 28 - Curvas de risco sísmico modificadas referentes a Ponta Delgada 
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Apesar do custo de danos nos edifícios com menor número de pisos ser elevado em 

termos percentuais em relação ao custo de construção dos mesmos, os custos totais de danos 

são mais elevados nos edifícios com um maior número de pisos para qualquer período de 

retorno. A proporção do custo total de danos entre um edifício de um piso e outro com 7 a 15 

pisos chega a ser de 3 vezes para o período de retorno de 475 anos para a cidade de Lisboa e 

de 5 vezes para a cidade de Ponta Delgada. À medida que se considera um período de retorno 

mais elevado, essa proporção aumenta substancialmente. 
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4. Benefícios da reabilitação e reforço de estruturas 

 

A reabilitação e reforço de estruturas de edifícios tem vindo a ser cada vez mais, ao longo 

das últimas décadas, uma parte representativa das obras de engenharia civil em Portugal. Este 

facto deve-se em parte ao elevado número de edifícios que se encontram num estado elevado 

de degradação e deterioração localizados na sua grande maioria nas zonas mais antigas das 

cidades. Outras das razões deve-se à importância dada à preservação do património que por 

muitas vezes são característicos e representativos da identidade das cidades portuguesas, 

sendo a sua manutenção, reabilitação e respetivo reforço fulcrais para garantir a sua 

durabilidade. 

A reabilitação e reforço de edifícios fica por vezes a dever-se a eventos com origem nas 

forças da natureza, nomeadamente, ações sísmicas, inundações, tornados, entre outras. Os 

incêndios, explosões e acidentes de falha humana são também motivos para se implementarem 

técnicas de reabilitação e reforço em edifícios. Em determinadas ocasiões, como forma de 

prevenção de acidentes ou o reforço das estruturas para resistir a ações da natureza, são 

adotadas estas medidas de reabilitação e reforço. Assim sendo, pode-se afirmar que a 

implementação de técnicas de reforço em edifícios pode ser classificada em medidas de 

resolução de problemas e/ou de medidas de prevenção de problemas. A abordagem, caso seja 

ou de resolução ou de prevenção de problemas, não é relevante na determinação dos benefícios 

consequentes das várias técnicas de intervenção possíveis para cada estrutura, isto é, o estudo 

dos benefícios da reabilitação e reforço de estruturas é completamente independente das razões 

pelo qual são implementadas estas medidas. 

As condições em que se encontra um edifício por intervir e as respetivas técnicas a 

implementar no seu reforço estrutural são na maioria das vezes muito variadas, porque cada 

problema do fórum do reforço estrutural não está associado apenas a uma solução de 

intervenção. Para além do mais, haverá que atender que cada técnica de intervenção tem custos 

muito variados em função das condições em que se encontra a estrutura. Daí, a determinação 

exata dos custos e benefícios, associados a uma solução de intervenção de reforço duma 

estrutura estar condicionada, não sendo desta forma possível a determinação exata dos mesmos 

em função apenas do estado em que se encontra a estrutura ou em função das técnicas a utilizar 

no seu reforço. 

4.1. Intervenções de reabilitação e reforço 

As intervenções em edifícios, através da reabilitação e reforço dos mesmos, podem ser 

realizadas para estruturas de todas as classes tipológicas referidas na secção precedente, ou 

seja, desde edifícios de pedra ou paredes resistentes sem betão armado construídos em 1940, 

até estruturas de betão armado construídos em 1990. Devido à grande diversidade dos 

elementos resistentes entre as classes, as técnicas de reforço implementadas diferem de classe 

para classe. As condições a que se encontram as estruturas dos edifícios pertencentes à mesma 
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tipologia, bem como as suas dimensões geométricas, influenciam também a escolha da técnica 

de intervenção a adotar. 

No caso de estudo exposto por Costa e Vasconcelos (Costa & Vasconcelos, 2001) é 

descrito o processo de reforço a duas moradias de construção tipológica pedra ou paredes 

resistentes sem betão armado construídas entre os anos 1949 e 1970. A necessidade de 

intervenção de reabilitação e reforço das estruturas ficou a dever-se ao sismo de 9 de julho de 

1998 que afetou grande parte da região dos Açores. Ambas as estruturas apresentavam 

fendilhação nas paredes resistentes devido à movimentação de pedras constituintes das 

mesmas. Com o objetivo de reabilitar a estrutura e reforçá-la como forma de prevenção à 

ocorrência de sismos na região, foram adotadas técnicas para aumentar a rigidez e resistência 

das paredes resistentes. Tendo em conta a realidade local, foi realizado o travamento das 

paredes resistentes, o coroamento com cintas de solidarização e o reforço das ligações das 

paredes com os barrotes da cobertura. Estas técnicas de intervenção adotadas permitiram 

cumprir com os objetivos traçados em relação ao aumento da capacidade de resistência das 

estruturas a novas ações sísmicas (Costa & Vasconcelos, 2001). 

Outro exemplo, duma estrutura reforçada, constituída pelos mesmos elementos 

resistentes do caso anterior mas com dimensões geométricas muito diferentes, é a da Torre do 

Relógio da Horta na Ilha do Faial (Guerreiro & Azevedo, 2001). As razões pela qual se realizou 

uma intervenção na torre são as mesmas expressas no caso anterior. A torre apresentava 

também fendilhação nas paredes exteriores resistentes e em dois dos cantos da torre. Após o 

estudo de várias soluções, a solução ótima encontrada foi através da introdução de tirantes 

exteriores, como reforço vertical, e de tirantes interiores, como reforço horizontal. Para além de 

reabilitada, a torre foi reforçada passando a resistir a ações sísmicas que correspondem a 90% 

das ações definidas no regulamento, o que significou um aumento de 80% da sua capacidade a 

resistir a ações sísmicas (Guerreiro & Azevedo, 2001). 

Em ambos os casos foram referidos apenas alguns exemplos de técnicas de reabilitação 

e reforço que podem ser aplicados a estes tipos de estruturas, não tendo sido feito referência a 

quaisqueres valores de custo devido à ausência de dados. 

4.2. Estratégias de mitigação 

O número de técnicas de intervenção para a reabilitação e reforço duma estrutura é 

relativamente elevado, como já foi referido anteriormente, devido à diversidade de técnicas 

possíveis para cada problema em cada tipologia de construção existente. Devido a esta 

diversidade de soluções torna-se extenso e complexo a obtenção duma metodologia de análise 

do benefício económico para cada uma das soluções técnicas a adotar. Por isso, determinou-se 

uma metodologia que determine os benefícios económicos independentemente da solução 

técnica usada para a reabilitação e reforço duma estrutura. 
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 Assim sendo, o processo de análise deverá apenas passar pela mudança das 

características comportamentais da estrutura que se quer reforçar e reabilitar, 

independentemente da escolha da técnica de intervenção a aplicar. Este processo pretende 

assim determinar o benefício económico que teremos ao transformarmos uma estrutura com 

umas determinadas características comportamentais para outra com melhores características 

comportamentais. As técnicas de intervenção a serem implementadas teriam que recriar assim 

as novas características estruturais exigidas para um dado benefício económico determinado. 

De acordo com o que já foi mencionado nas secções anteriores, o benefício económico 

será referente à variação dos valores de reparações de danos devido a ação sísmica, e por isso, 

todas as anomalias e patologias presentes inicialmente na estrutura devidas a outras causas, 

como corrosão dos materiais ou abertura de fendas, não serão consideradas neste processo de 

determinação do benefício económico como um custo já definido. 

Em Campos Costa et al., (2009) são apresentadas várias estratégias para a mitigação 

dos valores de reparação de danos e para as respetivas curvas de risco sísmico. Essas 

estratégias de mitigação de valores passam, como já foi referido anteriormente, pela melhoria 

das características comportamentais duma estrutura, sendo que o artigo menciona três 

estratégias de mitigação: aumentar a capacidade resistente das estruturas às forças horizontais; 

aumentar a rigidez da estrutura, reduzindo a exigência de deslocamento para uma dada ação 

sísmica; e aumentar a capacidade de ductilidade das estruturas (Campos Costa, Sousa, 

Carvalho, & Coelho, 2009). Estas estratégias podem ser aplicadas em simultâneo ou 

individualmente, sendo que a tipologia da estrutura tem influência na tomada de decisão. Através 

da ferramenta LNECLoss desenvolvida pelo LNEC, procedeu-se à alteração das variáveis que 

definem as estratégias de mitigação referidas. Assim, foram determinados as novas curvas de 

capacidade em função da alteração das variáveis λ e γ das equações (3.1) e (3.2) e as novas 

curvas de fragilidade em função do novo valor das medianas definido em função das estratégias 

de mitigação determinadas. A variação percentual das variáveis associadas às curvas de 

capacidade encontra-se relacionada com a estratégia de aumento da capacidade de resistência 

às forças horizontais, enquanto a variação percentual dos valores das medianas de todas as 

curvas de limiar de dano estão associadas ao aumento da capacidade de ductilidade. 

O artigo, já referido anteriormente, apresenta ainda as novas curvas de risco sísmico, 

dos respetivos valores de reparações de danos, para duas situações de mitigação de valores em 

simultâneo para estruturas de diferentes tipologias construtivas: a primeira para um aumento de 

75% de todas as variáveis referidas anteriormente para estruturas de betão armado construídas 

entre 1961 e 1985; e a segunda para um aumento de 75% das variáveis da capacidade de 

resistência às forças horizontais e ao mesmo tempo um aumento de 50% das medianas para 

estruturas de pedra ou paredes resistentes sem betão armado construídos entre 1961 e 1985 

(Campos Costa et al., 2009). Na figura 30, observa-se o valor conjunto de reparação de danos 

de todos os edifícios da AML para as situações antes e pós as mitigações de apenas duas 

tipologias construtivas. Se todos os edifícios da AML sofressem medidas de intervenção de 



42 
 

reabilitação e reforço que respeitassem a variação das variáveis mencionadas pelas mitigações 

definidas, o valor de reparação de danos total da AML seria reduzido em 35% para todos os 

períodos de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da consideração de que a implementação de medidas de reabilitação e reforço 

em todos os edifícios das tipologias referidas da AML seja uma tarefa inexequível, não deixam 

de ser relevantes os valores referentes à estratégia de mitigação determinada. Uma das 

conclusões relevantes apresentadas no artigo é a referência ao aumento da ductilidade estrutural 

através das medianas das curvas de fragilidade que produzem valores mais significativos em 

comparação com o aumento das variáveis que influenciam a capacidade resistente às forças 

horizontais das estruturas (Campos Costa et al., 2009). 

 

4.3. Valor do benefício 

O cálculo do custo duma operação de intervenção de reabilitação ou reforço numa 

estrutura é muito específico devido ao facto de poder ser calculado com base apenas em custos 

de material a empregar, custos de mão-de-obra necessária, custos associados à realização do 

projeto e outros custos extras também determináveis. Relativamente ao benefício económico, a 

determinação de valores para uma dada intervenção estrutural já não é tão específica, antes 

pelo contrário, os valores são muito variáveis e, por vezes, difíceis de determinar. Quando a 

implementação de medidas de reforço numa estrutura se justifica pela necessidade de resolução 

de problemas, a questão de apurar os valores dos benefícios económicos não é muito 

Figura 30 – Curvas de risco sísmico da AML antes e após a mitigação de valores (adaptado de 
Campos Costa et al., 2009) 
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determinante pois a importância da resolução dos problemas sobrepõe-se a esta. Mas se a 

implementação de tais medidas de reforço estiver fundamentada na possível prevenção de 

catástrofe ou prevenção dos efeitos de catástrofe, nomeadamente uma ação sísmica, os valores 

monetários dos benefícios que resultam da implementação de medidas de prevenção serão em 

si mesmos um fator relevante que condicionará a tomada de decisão. 

Os benefícios económicos estão associados a vários fatores, diretos e indiretos, variando 

em função da tipologia da estrutura e das medidas de implementação de reforço. Atendendo a 

esse facto, na secção 6 irão ser estudados com maior detalhe os valores dos benefícios da 

implementação duma medida de reforço em vários casos de estudo. Um dos fatores indiretos 

está relacionado com a redução do valor de reparação de danos já mencionado anteriormente, 

sendo por isso essencial determinar a redução dos valores de reparação de danos para várias 

estruturas e para vários cenários de estratégias de mitigação. A redução do índice de perda, e 

por sua vez, o valor de reparação de danos, ora é realizado pela alteração das variáveis que 

caracterizam o aumento da capacidade de resistência às forças horizontais, ora pela alteração 

das variáveis que permitem o aumento da capacidade dúctil da estrutura. Uma vez que o acesso 

e manipulação das variáveis λ e γ que definem as curvas de capacidades das estruturas só são 

possíveis através da utilização da ferramenta LNECloss, só será então possível efetuar a 

mitigação dos valores das medianas que caracterizam as curvas de fragilidade.  

Duas estratégias de mitigação que foram adotadas para determinar o benefício 

económico associado à sua implementação, permitem comparar os valores das medianas da 

seguinte forma:  

 Comparação do valor das medianas entre tipologias para estruturas com o 

mesmo número de pisos – estratégia de mitigação nº1; 

 Aumento percentual do valor das medianas para todas as metodologias – 

estratégia de mitigação nº2.  

Ambas as determinações dos valores para o benefício económico resultante das 

mitigações foram realizados para edifícios pertencentes à cidade de Lisboa. 

 

4.3.1. Estratégia de mitigação nº1 

Um dos elementos que caracterizam as tipologias construtivas é a época de construção 

das mesmas. Ao longo dos anos, para além das técnicas de construção e dos elementos 

resistentes utilizados terem evoluído, um outro fator importante para a caracterização das épocas 

de construção foi a implementação de regulamentos nacionais no domínio das ações e de 

dimensionamento sísmico de estruturas ao longo dos anos (Candeias, 2000). O RSCCS, 

Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos, e o RSEP, Regulamento de 

Solicitações em Edifícios e Pontes, estiveram ao mesmo tempo em vigor entre 1958 e 1983 e o 

RSA, Regulamento de Segurança e Ações, entrou em vigor em 1983, tendo todos influenciado 
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a determinação das ações de sobrecarga nos edifícios. Já o RBA, Regulamento de Betão 

Armado, de 1935, o REBA, Regulamento de Estruturas de Betão Armado, de 1967 e o REBAP, 

Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado, que entrou em vigor em 1983, 

regularam as estruturas de betão armado ao longo dos anos referidos. 

Esta estratégia de mitigação dos valores de custo de reparação de danos passa então 

pela alteração do comportamento estrutural dum edifício pertencente a uma determinada época 

de construção, para um comportamento estrutural correspondente a uma época de construção 

superior à original, através da realização duma dada intervenção de reabilitação e reforço na 

estrutura. A alteração do comportamento estrutural está associado à melhoria da capacidade de 

ductilidade das estruturas que estão relacionadas com as medianas definidas nas curvas de 

fragilidade. Assim sendo, serão comparados os valores dos índices de perda dos vários períodos 

de retorno entre várias tipologias. Como a época de construção é o fator condicionante desta 

mitigação de valores, as comparações entre as várias tipologias serão feitas apenas 

diferenciando a época das tipologias. Ou seja, não se irão comparar valores dos índices de perda 

entre tipologias com diferentes números de pisos ou com diferentes elementos resistentes entre 

si. Na figura 31, podem-se observar as curvas de risco sísmico, resultantes da variação dos 

índices de perda pelos períodos de retorno, de edifícios de pedra ou paredes resistentes com 1 

e 2 pisos para as várias épocas de construção. 

O benefício da variação do índice de perda, para as estruturas de 1 piso, é de apenas 

2,1% para todos os valores de período de retorno e para as épocas entre 1920 a 1945, 1946 a 

1970 e 1971 a 1991. Já para as estruturas com 2 pisos o benefício da variação para todos os 

períodos de retorno é de 5,1% para a época de 1920 a 1945 e de 5,0% para as restantes épocas. 

Este benefício económico para reforçar as estruturas é de valor relativamente reduzido. Nas 

tabelas 10 e 11 encontram-se os benefícios dos valores da variação percentual do índice de 

perda para todos os períodos de retorno, de todos os pisos e para as tipologias de pedra ou 

parede resistente e betão armado, respetivamente. Pode-se concluir que a mitigação de valores, 

para as tipologias de pedra ou parede resistente, comparando entre as épocas 1920 a 1945 e as 

restantes épocas posteriores, traduzem valores muito reduzidos ou mesmo nulos. Os benefícios 

dos valores com maior relevância para esta tipologia são os que resultam da comparação da 

época até ao ano 1919 com as restantes épocas de construção para estruturas com mais de 2 
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pisos. Apesar disso, estes valores, sendo quase todos inferiores a 8%, não são francamente 

favoráveis à fundamentação duma intervenção de reabilitação e reforço numa estrutura. Em 

relação às tipologias de betão armado, é possível verificar que os melhores resultados 

apresentados estão relacionados com a comparação de valores entre as duas primeiras épocas 

com a última época de construção para edifícios com mais de 3 pisos. Ainda assim, os benefícios 

dos valores são muito reduzidos face ao que seria de esperar, apesar da variação de 6,9% do 

índice de perda para edifícios com 7 a 15 pisos já ser um valor de benefício económico 

considerável. 

 

Tabela 10 – Benefícios dos valores de variação percentual do índice de perda para todos os períodos de 
retorno para as tipologias de pedra ou parede resistente 

 

 

 Pedra ou parede resistente sem betão 

Nº Pisos 
Até 1919 com 

1920-1945 
Até 1919 com 

1946-1970 
Até 1919 com 

1971-1991 
1920-1945 com 

1946-1970 
1920-1945 com 

1971-1991 
1946-1971 com 

1971-1991 

1 2,1% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 5,1% 5,0% 5,0% -0,1% -0,1% 0,0% 
3 7,8% 7,8% 8,9% 0,0% 1,1% 1,1% 
4 6,9% 6,9% 7,5% 0,0% 0,7% 0,7% 

5a7 6,9% 7,5% 7,3% 0,6% 0,4% -0,2% 
7a15 6,8% 6,7% 7,4% 0,0% 0,6% 0,7% 
>15 5,3% 5,0% 5,9% -0,3% 0,6% 0,9% 

Figura 31 - Comparação das curvas de risco sísmico para edifícios de pedra ou parede resistente com 1 e 
2 pisos 
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Tabela 11 - Benefícios dos valores de variação percentual do índice de perda para todos os períodos de 
retorno para as tipologias de betão armado 

 

 

 

 

 

 

No anexo B.1. encontram-se os valores dos benefícios de variação percentual do índice 

de perda de cada período de retorno para todas as tipologias descritas. 

4.3.2. Estratégia de mitigação nº2 

Os valores das medianas definem as curvas de fragilidade de cada um dos estados de 

dano e por esse motivo, esta estratégia de mitigação passa pelo aumento percentual dos valores 

referidos. Estando o aumento das medianas associado ao aumento da capacidade de ductilidade 

da estrutura, esse aumento foi limitado para um coeficiente de 1,5 para as estruturas de pedra 

ou parede resistente e de 1,75 para estruturas de betão armado (Campos Costa et al., 2009). 

Como exemplo, na figura 32 encontram-se representadas as curvas de risco sísmico 

determinadas sem e com a consideração do aumento dos valores das medianas através da 

multiplicação pelo coeficiente de 1,5 para edifícios de pedra ou parede resistente para a época 

de 1971 a 1991 com 1 piso e 3 pisos. Já na figura 33, observam-se as curvas de risco sísmico 

para edifícios de betão armado para a época de 1961 a 1985 com 2 pisos e 5 a 7 pisos, definidas 

 Betão Armado 

Nº Pisos 
Até 1960 com 

1961-1985 
Até 1960 com 

1986-1991 
1961-1985 com 

1986-1991 

1 0,0% -0,9% -0,9% 
2 0,0% -0,5% -0,5% 
3 -0,2% 0,8% 1,0% 
4 1,2% 5,3% 4,2% 

5a7 1,1% 5,8% 4,7% 
7a15 1,5% 6,9% 5,5% 
>15 1,5% 5,8% 4,3% 

Figura 32 - Comparação das curvas de risco sísmico para edifícios de pedra ou parede resistente sem e 
com a aplicação do coeficiente de mitigação 
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sem e com a consideração do aumento dos valores das medianas através da multiplicação pelo 

coeficiente de 1,75. 

Observou-se uma redução de 10,1% e de 13,4% do valor do índice de perda para todos 

os períodos de retorno para os edifícios de pedra ou parede resistente para a referida época 

construtiva para 1 piso e 3 pisos, respetivamente. A redução é significativa para a mitigação de 

valores definida através do coeficiente de aplicação de 1,5. Já para os edifícios de betão armado, 

os valores de índice de perda foram reduzidos em 19,1% e 16,7%, respetivamente, para 2 pisos 

e 5 a 7 pisos para todos os períodos de retorno. Esta estratégia de mitigação determinou 

resultados superiores para as tipologias dos edifícios de betão armado em comparação com as 

tipologias dos edifícios de pedra ou parede resistente. Na tabela 12, podem ser conferidos os 

resultados do benefício da variação do índice de perda referentes a todas as tipologias 

construtivas determinados devido à estratégia de mitigação imposta. Todos os valores superiores 

a 10% já são suficientemente elevados para serem considerados significativos. Apesar de 

representar um benefício de 10% do valor total da estrutura, este valor pode ser considerado 

também como um benefício percentual em relação às perdas associadas a danos de bens 

materiais integrantes das estruturas e até de perdas de vidas humanas. No anexo B.1., 

encontram-se os valores dos benefícios de variação percentual do índice de perda de cada 

período de retorno para todas as tipologias descritas. 

Os benefícios dos valores vão praticamente diminuindo à medida que o número de pisos 

aumenta. Ora, como os valores são percentagens do custo de construção da estrutura e, como 

o custo de construção aumenta substancialmente com o número de pisos dum edifício, os 

benefícios dos valores do maior número de pisos não são necessariamente baixos. Isso mesmo 

pode se observar na tabela 13 através da redução percentual comparativamente aos valores do 

índice de perdas associados à estratégia de mitigação para todas as tipologias. O aumento 

Figura 33 - Comparação das curvas de risco sísmico para edifícios de betão armado sem e com a aplicação 
do coeficiente de mitigação 



48 
 

substancial, em função do número de pisos, da redução percentual do índice de perda dá-se 

para todas as épocas construtivas e é mais acentuado para os edifícios pertencentes às 

tipologias de elementos resistentes de betão armado. No anexo B.1., estipulam-se igualmente 

todos os valores de redução percentual dos índices de perdas para todas as tipologias, períodos 

de retorno e para ambas as estratégias de mitigação. 

Tabela 12 - Benefícios dos valores de variação percentual do índice de perda para todos os períodos de 
retorno para as tipologias de pedra ou parede resistente e betão armado 

 

Tabela 13 – Redução percentual benefícios dos valores de variação percentual do índice de perda para 
todos os períodos de retorno para as tipologias de pedra ou parede resistente e betão armado 

 

 

 

  

 Pedra ou parede resistente sem betão  Betão Armado 

Nº Pisos Até 1919 1920 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1991  Até 1960 1961 a 1985 1986 a 1991  
1 7,8% 9,5% 9,5% 9,5%  14,9% 14,9% 15,3% 
2 10,9% 12,1% 12,5% 12,5%  18,7% 19,1% 19,4% 
3 12,4% 14,0% 14,0% 13,3%  18,3% 18,5% 18,8% 
4 13,0% 12,4% 12,4% 12,4%  14,5% 14,5% 13,1% 

5a7 13,5% 13,4% 13,5% 13,6%  16,2% 16,7% 15,0% 
7a15 12,8% 12,2% 12,0% 12,2%  15,1% 15,3% 13,4% 
>15 9,9% 8,7% 8,8% 8,8%  10,3% 10,0% 8,3% 

 Pedra ou parede resistente sem betão  Betão Armado 

Nº Pisos Até 1919 1920 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1991  Até 1960 1961 a 1985 1986 a 1991  
1 9,2% 11,6% 11,6% 12,4%  18,3% 18,3% 18,3% 
2 15,7% 18,7% 19,4% 19,9%  30,0% 30,6% 30,9% 
3 20,5% 26,6% 26,6% 25,4%  37,1% 37,4% 38,7% 
4 30,0% 33,8% 33,8% 32,9%  48,4% 50,1% 52,6% 

5a7 27,0% 30,9% 31,5% 31,2%  45,9% 48,8% 50,4% 
7a15 31,1% 35,3% 34,7% 34,7%  46,3% 48,7% 51,4% 
>15 37,0% 40,1% 40,3% 39,4%  50,8% 53,1% 56,5% 
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5. Aplicação de isolamento de base a casos de estudo 

 

O estudo da introdução de isolamento de base pode incidir na suposição de várias 

hipóteses de soluções de mecanismos de apoios a implementar, como por exemplo os FPS ou 

os LRB, mas optou-se pelo estudo dos apoios do tipo HDRB na aplicação aos casos de estudo, 

atendendo ao sucesso, já verificado, das suas aplicações em estruturas de edifícios em Portugal. 

A realização do estudo, com um elevado nível de exatidão, da análise do custo-benefício 

da introdução de sistemas de isolamento de base numa estrutura implica sempre a determinação 

exata do comportamento, das curvas de capacidade e de fragilidade da estrutura devido à 

implantação do sistema referido. Ora, isso seria possível de ser concretizado através dum estudo 

exaustivo para cada um dos casos de estudo definidos, o que seria incompatível com os objetivos 

desta dissertação que passam, antes sim, pelo envolvimento de aplicação de isolamento sísmico 

a vários casos de estudo de estruturas de edifício de uma forma simplificada. Sendo assim, o 

objetivo passou pela criação dum método relativamente rápido e simples para a determinação 

do comportamento duma estrutura, caso fosse implementado um sistema de isolamento base ao 

referido caso de estudo, e a determinação das suas respetivas curvas de risco sísmico. A 

determinação das novas curvas de risco sísmico irá permitir determinar o benefício associado à 

redução dos valores de custo de perdas e danos devido a uma ação sísmica. 

 

5.1. Método para a determinação do comportamento duma estrutura com 

inclusão de sistema de isolamento de base 

O sistema de isolamento de base permite reduzir a resposta sísmica das estruturas 

edificadas através do aumento do período da estrutura que se concretiza através da alteração 

do modo de vibração fundamental e do aumento do amortecimento (CEN, 2004). A 

implementação do sistema não confere à estrutura uma maior capacidade de resistir à ação do 

sismo devido ao facto da estrutura não ser alterada na sua composição, e por isso mesmo a sua 

rigidez estrutural mantém-se a mesma. O que o sistema de isolamento base permite é uma 

redução global da rigidez do conjunto da estrutura e sistema através dum aumento dos 

deslocamentos e da redução das deformações. Numa estrutura de base fixa, os deslocamentos 

resultantes duma ação imposta a uma estrutura estão dependentes da rigidez da mesma. Já 

numa estrutura de base isolada os valores do deslocamento são em função da rigidez global do 

sistema adquirida com a implementação do mesmo. Assim, devido à redução da rigidez global 

observam-se deslocamentos horizontais de base devido aos apoios implementados. Na figura 

34, pode-se observar uma estrutura de base isolada sujeita a uma aceleração do solo, ag, e os 
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respetivos deslocamentos devido à rigidez da própria estrutura (δest), e o deslocamento verificado 

nos apoios (δiso). 

 

O facto da rigidez global diminuir permite um aumento do valor do deslocamento 

horizontal na base da estrutura (δest) comparativamente com uma estrutura de base fixa. O 

deslocamento horizontal verificado no topo duma estrutura e o deslocamento inter-pisos são os 

critérios principais na avaliação de danos duma estrutura, sendo que, no caso das estruturas 

isoladas, esses deslocamentos concentram-se principalmente na base da estrutura, reduzindo 

assim os valores de deformação que ocorrem no topo da estrutura. 

Em (Alberty, 2007) foi realizado um estudo para se determinar a relação entre 

deslocamentos inter-pisos de estruturas de base fixa e estruturas de base isolada. Para a 

realização desse trabalho foi criado um modelo para simular uma estrutura em pórtico para se 

determinar a relação entre o deslocamento relativo da estrutura de base fixa com uma de base 

isolada. Foram consideradas várias estruturas de base isolada com diferentes níveis de 

isolamento, de menos isolada até a um bom nível de isolamento, sendo que os níveis variavam 

em função da relação entre as frequências da estrutura de base fixa e das estruturas de bases 

isoladas (Alberty, 2007). O trabalho conclui que a relação entre deslocamentos inter-pisos de 

estruturas de base fixa e base isolada é de 5, considerando que o valor da relação entre 

frequências próprias de vibração é igual a 3. Ou seja, a variação dos deslocamentos inter-pisos 

numa estrutura isolada é 1/5 do deslocamento de uma estrutura semelhante de base fixa. 

Conclui-se ainda que, se o processo não fosse conservativo, para uma relação superior a 3 na 

relação normal entre frequência própria de vibração os valor de deslocamentos inter-pisos 

poderá chegar a 1/9 (Alberty, 2007). 

A determinação dos valores de deslocamentos relativos para cada uma das estruturas 

dos casos de estudo só seria então razoável e possível para o contexto dum estudo mais 

Figura 34 - Deslocamentos horizontais em estruturas de base isolada 
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exaustivo e aprofundado como já foi referido anteriormente. A avaliação desses valores irá 

permitir uma determinação mais precisa do comportamento das estruturas e das curvas de risco 

sísmico ao qual estão associadas os valores de custos de perdas e danos. 

No desenvolvimento dum método simples e rápido que permita determinar o 

comportamento duma estrutura de base fixa que seja sujeita à implementação do sistema de 

isolamento de base HDRB, foi necessário em primeiro lugar definir, limitar e identificar os 

elementos que suportam o desenvolvimento do método referido: 

 Identificação do valor da frequência das estruturas de cada caso de estudo. 

A frequência própria de vibração das estruturas é um dos elementos que caracterizam o 

comportamento dinâmico duma estrutura e que são relativamente simples e rápidos de se 

determinar: ou através da cedência dos valores pelos projetistas, valores de cálculo preferenciais 

devido à sua maior proximidade à realidade de cada caso de estudo; ou então através do cálculo 

do valor aproximado do período fundamental de vibração fundamental, T, recorrendo à equação: 

𝑇 = 𝐶 ∗ 𝐻 /                                                   (5.1) 

onde Ct é uma variável dependente do tipo de estrutura e H corresponde à altura do edifício 

desde as fundações ou desde da parte superior duma cave rígida (CEN, 2004). 

 Limitação dos valores de frequência duma estrutura de base isolada. 

O Eurocódigo 8 delimita os valores do período efetivo da estrutura de base isolada entre 

3 vezes o período da estrutura de base fixa e 3 segundos, o que corresponde a valores de 

frequência própria de vibração entre 0,33 Hz. e 4 Hz. Foi considerado para cada uma da estrutura 

dos casos de estudo, que a implementação do sistema de isolamento modificaria o valor da 

frequência própria de vibração para o valor de 0,45 Hz., apesar dos valores das estruturas de 

base isolada poderem variar entre 0,3 Hz. e 0,6 Hz. 

 Definição do coeficiente de amortecimento. 

Uma estrutura de base fixa tem um coeficiente de correção do amortecimento de 5% 

enquanto o sistema de isolamento de base impõe novos valores para o coeficiente referido que 

poderão variar entre 10% e 20%. Foi considerado, de forma muito conservativa, o valor mínimo 

para este coeficiente, o valor de 10% para todos os casos de estudo. Na figura 35 e 36, podem 

ser verificados os vários espectros de resposta elástica para uma ação sísmica do tipo 2, para 

as localidades de Lisboa e Ponta Delgada, respetivamente, para vários valores do coeficiente de 

correção de amortecimento. Pode ser observado, para ambas as localidades, uma diferença 

considerável entre os valores do espectro de resposta duma estrutura com 5% de amortecimento 

e uma estrutura com 10% de amortecimento. A diferença de valores já é elevada quando se 

comparam com valores de amortecimento de 15% a 20%, por isso é que se considera que 10% 

já é um valor muito conservativo para um coeficiente de amortecimento de estruturas de base 

isolada. 
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Verifica-se, em ambas as figuras, uma redução progressiva da diferença entre os valores 

de espectro de resposta de diferentes coeficientes de amortecimento à medida que o período 

fundamental de vibração duma estrutura aumenta. Isto é, a implementação dum sistema de 

isolamento de base em estruturas de base fixa reduz cada vez mais os valores de espectro de 

resposta duma estrutura quanto maior for o valor do período de vibração desta e quanto maior 

for o valor do coeficiente de amortecimento. Observa-se ainda que a grande diferença entre 

valores do coeficiente de amortecimento para o outro, isto é, entre uma estrutura com 5% de 

amortecimento e as restantes estruturas de base isolada, se encontram no patamar de 

aceleração espectral constante, para as duas localidades referidas. Determinou-se que o 

Figura 36 - Espectros de resposta elástico para diferentes valores de coeficiente de correção 
de amortecimento para Ponta Delgada 

Figura 35 - Espectros de resposta elástico para diferentes valores de coeficiente de correção 
de amortecimento para Lisboa 
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coeficiente de amortecimento para 10%, 15% e 20% provocam uma redução dos valores do 

espectro de resposta em cerca de, respetivamente, 18%, 29% e 37% dos valores do espectro 

de resposta para um coeficiente de amortecimento de 5%. 

 Definição e limitação de zonas do espectro de resposta elástico 

Para que o método de cálculo do comportamento duma estrutura sujeita à 

implementação dum sistema de isolamento base seja simples, foi necessário dividir o espectro 

de resposta elástico por zonas, desde a zona 0 até à zona 4. Na figura 37, observa-se essa 

delimitação pelas variadas zonas e na tabela 14 encontra-se descrito a delimitação de cada uma 

dessas zonas e o valor do período médio de cada zona num espectro de resposta considerando 

um amortecimento de 5%. 

 

Tabela 14 - Valores referentes à delimitação das zonas do espectro de resposta 

 

A zona 0 foi limitada pelo valor de TD e pelo valor máximo do período do espectro de 

resposta, já a zona 4 é delimitada pelos valores de TB a TC. As zonas intermédias foram 

delimitadas com o intuito de que o intervalo de valores do período não fosse muito elevado, 

permitindo associar valores de período calculadas em cada caso de estudo a uma zona do 

espetro de resposta.  

 

 

 
Zona 0  Zona 1 Zona 2  Zona 3 Zona 4 

Frequência (Hz) 0,25 0,83 0,83 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 20 
Período (s) 4 1,2 1,2 0,67 0,67 0,4 0,4 0,25 0,25 0,05 

Média do período 1,8 0,857 0,5 0,31 0,15 

Figura 37 - Delimitação do espectro de resposta elástico por zonas 
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 Identificação e determinação do parâmetro n 

Como já foi exposto anteriormente, os novos valores de deslocamentos relativos para 

edifícios que fossem incorporados com sistema de isolamento de base só seriam determinados 

através do cálculo exato na rigidez global dessa nova estrutura. Como para os casos de estudo 

em análise nesta dissertação não foi equacionada a opção de cálculo da nova rigidez global, foi 

necessário criar um parâmetro que nos pudesse qualificar as frequências próprias do edifício 

isolado em estudo. 

Definiu-se para isso o parâmetro n como o quociente entre deslocamentos de estruturas 

de base fixa e de estrutura de base isolada obtidos pela redução da força basal através de vários 

fatores de valor n para Tr de 285 a 5000. Este parâmetro é variável, sendo que o seu valor 

mínimo corresponde a 1 que significa que a estrutura em estudo já terá um comportamento (valor 

de frequência) semelhante à mesma estrutura com o sistema de isolamento base incorporado. 

O valor de n poderá ir até valores da ordem dos 6, 7, mas os mesmos estão limitados pela 

capacidade do sistema de base em poder reduzir os valores de frequência própria de vibração 

no sistema global das estruturas em estudo. Por isso, foram considerados os limites dos valores 

de frequência duma estrutura de base isolada já anteriormente referidos. 

Em (Alberty, 2007) foi determinado, através de modelo experimental, que este parâmetro 

n variava entre 1,38 e 4,1 com os valores da relação entre deslocamentos de estruturas de base 

fixa e de estrutura de base isolada obtidas pelo mesmo modelo a variarem entre 3,07 e 5,54, 

respetivamente. Assim, espera-se obter os valores para o parâmetro n entre 1 e 4, sendo que 1 

é um valor mínimo não considerável. 

A definição do parâmetro n em cada caso de estudo irá permitir determinar o novo 

deslocamento espetral das estruturas a considerar nas curvas de fragilidade associadas a cada 

tipologia. Os cálculos dos vários deslocamentos espetrais para cada valor de n foram 

determinados de forma semelhante à já exposta no ponto 3.4 da presente dissertação. Alterou-

se apenas o valor da aceleração do solo, que passou a ser o valor já calculado de referência 

pelo parâmetro n. Podemos encontrar nas tabelas 15 e 16 os valores de Sd por Tr para os vários 

valores do parâmetro n para as localidades de Lisboa e Ponta Delgada, respetivamente. 

Tabela 15 – Valores de Sd para Lisboa em função do parâmetro n 

 Sd (T=1) 

Tr n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
285 6,08 4,13 3,13 2,52 
475 7,36 5,03 3,81 3,07 
950 9,49 6,53 4,98 4,02 

2000 12,34 8,60 6,59 5,34 
5000 16,73 11,93 9,24 7,54 
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Tabela 16 - Valores de Sd para Ponta Delgada em função do parâmetro n 

 Sd (T=1) 

Tr n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
285 9,20 6,33 4,82 3,89 
475 10,46 7,23 5,52 4,46 

950 12,38 8,63 6,61 5,36 

2000 14,74 10,40 8,01 6,51 

5000 18,06 12,99 10,10 8,25 
 

Os novos valores de Sd permitem calcular, nas curvas de risco sísmico para cada 

tipologia já determinadas, os índices de perda para cada caso de estudo em função do valor do 

parâmetro n que foi definido através duma variável simples. Após definição dos vários índices de 

perda determina-se o diferencial entre estes e os índices de referência já calculados 

anteriormente. Multiplicando estes novos valores de índices de perda pelo valor estrutural de 

cada caso de estudo, obtém-se o valor ganho, ou valor de benefício, de reparação de danos pela 

aplicação do sistema de isolamento de base. Pois o valor de reparação de danos será sempre 

inferior para a estrutura isolada do que para uma estrutura de base fixa. 

 

5.2. Casos de estudo 

Optou-se pela seleção de duas localidades dos casos de estudo a analisar em Portugal. 

Lisboa, por ser a cidade de Portugal com o maior parque habitacional, e por ter uma elevada 

concentração de edifícios de grandes dimensões de elevada importância social e económica. 

Justifica-se ainda por Lisboa ser uma zona sísmica relativamente ativa. A segunda opção é Ponta 

Delgada, nos Açores, pelo facto ser uma região sismicamente muito ativa e com um vasto 

historial de prejuízos financeiros em infraestruturas e no seu parque habitacional. 

Nos casos de estudo de Ponta Delgada, optou-se por edifícios com poucos pisos 

elevados, nunca superior a 4 pisos, porque estes constituem a grande maioria dos edifícios na 

região e é aí que se encontra o valor económico habitacional. Apesar de na AML a grande maioria 

dos edifícios serem também com poucos pisos elevados, optou-se por estudar edifícios com mais 

de 8 pisos. A razão prende-se com o facto da maioria destas estruturas terem um grande valor 

económico aderente, não só em termos de custos associados à construção mas também ao valor 

económico associado a bens materiais e tecnológicos de elevada importância, como por exemplo 

hospitais. 

Em Lisboa realizaram-se dois casos de estudo: o Centro Empresarial Praça de Espanha 

Santander e o Office Park Expo. Quanto a Ponta Delgada, estudou-se o Laboratório de Análises 

Clinicas Forjaz de Sampaio, o Jardim Escola João de Deus, a Escola de Ensino Profissional e o 

Centro de Saúde de Ponta Delgada. 
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Em cada caso de estudo procurou-se identificar as dimensões estruturais dos edifícios 

como o número de pilares, áreas, perímetros e cércea. Procurou-se ainda determinar os valores 

de custo de construção e características estruturais, como o coeficiente de comportamento e o 

período calculado. Tentou-se determinar ainda o número de apoios de base que seriam 

necessários implementar em cada estrutura. Considerou-se sempre um apoio de base por pilar, 

3 apoios por cada núcleo de escadas e 1 apoio a cada 3 metros de extensão de paredes 

estruturais. 

Todos os dados presentes para a elaboração das análises foram cedidos por várias 

entidades e pessoas identificadas (Comunicação Pessoal, 2016). 

5.2.1. Laboratório de Análises Clinicas Forjaz de Sampaio 

O Laboratório e centro clínico Forjaz de Sampaio é um edifício que foi construído em 

2012 com o prepósito de prestar serviços de cuidados médicos e análises clínicas. Este edifício 

tem as dimensões de 16 por 20 metros em planta com quatro pisos acima do solo e um em cave, 

perfazendo no total uma área de construção de 1.670 metros quadrados, tendo 84,1 metros de 

perímetro. Na figura 38, encontra-se representada uma planta de usos e um corte do mesmo. A 

estrutura de betão armado que o constitui tem no piso 0 um total de 34 pilares estruturais, um 

valor muito elevado mas coerente para este tipo de estruturas nesta região. 

 

 Figura 38 – Laboratório Forjaz de Sampaio e respetiva plante e corte 
(Centro Médico Dr. Forjaz Sampaio, 2017) 
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Pela equação (5.1) determinou-se que a estrutura tem uma frequência de 1,99 Hz o que 

significa que o valor máximo do parâmetro n a ser considerado é de 4. 

A construção das estruturas teve um custo total 105.964€, valor que irá ser considerado 

no cálculo para o valor de reparação de danos. O edifício tem um valor patrimonial de 350.000 

euros e, considerando os equipamentos médicos instalados, o valor total ascende a meio milhão 

de euros.  

Considerando o Tr de referência (475 anos), obtivemos o valor para reparação de danos 

de 38.495 euros, considerado apenas o custo inicial para a estrutura. Se considerássemos o 

valor total da construção incluindo equipamentos, o valor para reparação de danos ascendia aos 

100 mil euros. 

5.2.2. Jardim Escola João de Deus 

O Jardim Escola João de Deus em Ponta Delgada que foi construído em 2010 com o 

prepósito de prestar serviços de educação escolar é composto por 4 blocos de edifícios, o A1, o 

A2, B (Cantina) e C (Ginásio). Os blocos A têm 3 pisos acima do solo perfazendo no total uma 

área de construção de 3.522 metros quadrados. Na figura 39, encontra-se exposta uma planta 

síntese e dois cortes dos blocos A1 e C. Na tabela 17, encontram-se os dados recolhidos dos 4 

blocos. 

 

 

 
Figura 39 - Jardim Escola João de Deus em Ponta Delgada, planta e cortes (Consulmar, 2010) 
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Tabela 17 - Dados característicos dos blocos. 

Bloco 
Perímetro 

[m] 
Nº 

Apoios 
Frequência 

[Hz] 
Parâmetro 
n máximo 

Custo Construção 
[€] 

A1 102,7 39 2,63 4 369.358,90 € 
A2 102,7 25 2,63 4 256.624,29 € 
B 62,45 23 5,85 4 138.416,67 € 
C 50,5 10 6,30 4 39.281,23 € 
     803.681,09 € 

 

Após análise aos primeiros dados recolhidos, constatou-se que a implantação dum 

sistema de isolamento base no bloco C seria muito pouco viável. O número de apoios não é 

muito elevado para o tamanho dos edifícios que são, mas o valor global da estrutura poderá 

compensar esse gasto com os apoios. Determinou-se desta forma o valor para reparação de 

danos para cada bloco considerando o Tr de referência. Na tabela 18, poderemos encontrar os 

dados respetivos. 

Tabela 18 - Valores de reparação de danos para cada bloco 

Bloco 
Custo de reparação de 

danos 
A1 137.510,79 € 
A2 95.540,16 € 
B 52.607,64 € 
C 14.929,51 € 

 

Os valores já são relativamente elevados e consideráveis, mas se considerássemos o 

valor real de construção (com acabamentos) que ascende a 2,3 milhões de euros, o valor total 

de reparação de danos chegaria a 901.764 euros. 

5.2.3. Escola de Ensino Profissional - SINDESCOM 

A Escola de Ensino Profissional SINDESCOM encontra-se ainda em construção. É 

constituída por 6 blocos, sendo que um é um ginásio (bloco A), outro um anfiteatro (bloco F), 

cantina (bloco C) e os restantes são partes administrativas e salas de aulas. Na figura 40, 

encontra-se uma planta dos vários blocos, um corte e um 3D do bloco E. 

Após análise às características das várias estruturas, decidiu-se que a análise deveria 

ser realizada apenas aos blocos D e E, onde se encontram as salas de aulas e partes 

administrativas distribuídos por 4 e 2 pisos elevados, respetivamente. Os restantes blocos são 

constituídos por muitas paredes estruturais e, por vezes, por uma geometria complexa que não 

facilita o apuramento de quantos apoios de base seriam necessários aplicar às estruturas. No 

quadro 19, encontramos as características e cálculos determinados dos respetivos blocos em 

estudo. 
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Tabela 19 - Dados característicos dos blocos. 

Bloco 
Perímetro 

[m] 
Nº 

Apoios 
Frequência 

[Hz] 
Parâmetro 
n máximo 

Custo Construção 
[€] 

D 223,4 75 2,23 4 652.852,30 € 
E 104,2 23 2,02 4 92.040,25 € 
     744.892,55 € 

 

A quantidade de apoios de base é muito elevada, em especial no bloco D, mas devido 

ao custo de construção inerente, a solução poderá ser viável. Foi considerado novamente que o 

valor máximo do parâmetro n poderá ser 4. Foi calculado o valor para reparação de danos para 

cada bloco, estando o mesmo representado na tabela 20. 

Tabela 20 - Valores de reparação de danos para cada bloco 

Bloco 
Custo de reparação de 

danos 
D 237.170,60 € 
E 38.522,21 € 
 275.692,81 € 

 

Figura 40 - Planta dos blocos e corte e 3D do bloco E (Multiconsult, 2010) 
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Caso considerássemos o valor parâmetro n apenas igual a 2 no caso de não se 

conseguir reduzir o comportamento global da estrutura de base fixa para base isolada, o valor 

de custo de reparação de danos ainda seria na ordem dos 150 mil euros, o que é bastante 

considerável tendo em conta que só estamos a calcular com base no custo de construção da 

estrutura sem considerar custos de acabamentos. 

 

5.2.4. Centro de Saúde de Ponta Delgada 

O Centro de Saúde de Ponta Delgada foi inaugurado no início do ano de 2016 tendo 

custado um total de 18,3 milhões de euros (incluído já o valor dos equipamentos médicos). O 

grande edifício está dividido em 5 grandes blocos como se mostra na figura 41. Os blocos A, B 

e C têm três pisos elevados, enquanto os restantes só têm um, perfazendo uma área total de 

construção de 13.165 metros quadrados. Considerou-se fazer-se a análise neste caso de estudo 

apenas aos três primeiros blocos devido ao seu orçamento global e ao facto de terem 3 pisos 

elevados. Na tabela 21, encontram-se os dados necessários à determinação do custo de 

reparação de danos. 

 

 

 

 

 

Tabela 21 - Dados característicos dos blocos A, B e C 

Bloco 
Perímetro 

[m] 
Nº 

Apoios 
Frequência 

[Hz] 
Parâmetro 
n máximo 

Custo Construção 
[€] 

A 152,4 41 1,89 4 801.187,11 € 
B 158 36 2,10 4 638.303,61 € 
C 168 44 3,00 4 974.557,50 € 

 

Figura 41 - Centro de Saúde de Ponta Delgada, planta com os blocos identificados (Saudaçor, 2013) 
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O número de apoios é relativamente reduzido tendo em conta o valor global de 2,4 

milhões de euros necessários para a estrutura. O parâmetro n confirma-se uma vez mais que 

pode ir até ao valor aceitável de 4. Na tabela 22, encontram-se os valores calculados para o 

custo de reparação de danos para cada bloco. 

Tabela 22 - Valores de reparação de danos para cada bloco 

Bloco 
Custo de reparação de 

danos 
A 298.278,65 € 
B 237.637,79 € 
C 362.823,73 € 

 

O valor total de 900 mil euros é já muito considerável num edifício desta envergadura 

localizado numa zona sismicamente muito ativa. Se fosse considerado o valor igual a 2 para o 

parâmetro n (valor muito mais conservador), o valor global do custo para a reparação de danos 

seria superior a 500 mil euros. Se considerássemos o valor de custo de construção do total 

(valores menos conservadores, mas ainda reais) o valor para a reparação de danos aumentava 

para valores da ordem dos 5,5 milhões de euros. 

5.2.5. Centro Empresarial Praça de Espanha Santander 

O Centro Empresarial Praça de Espanha Santander, do ano de 2004, é um complexo 

empresarial que íntegra um conjunto de 3 torres de escritórios do banco Santander, com um total 

de 1200 postos de trabalho, que no início de 2016 foi expandido permitindo um aumento de 800 

postos de trabalho. Com uma área total de 25.300 metros quadrados, as torres A, B e C elevam-

se até ao décimo oitavo piso. Na figura 42, podemos observar duas das três torres e a planta da 

torre C. Apenas será considerado no edifício para análise da integração dum sistema de 

isolamento de base as torres já referidas. As restantes zonas do complexo serão consideradas 

como de base fixa, sendo que os seus custos e benefícios serão refletidos nesse sentido. Na 

tabela 23, poder-se-ão observar as características das torres, fazendo-se notar que o custo de 

construção das 3 torres ronda os 26 milhões de euros (incluindo os acabamentos). 

 

 

 Figura 42 – Escritórios Santander e planta do 1º piso da torre C (JSJ, 2004)  
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Tabela 23 - Dados característicos das torres A, B e C 

Torre 
Perímetro 

[m] 
Nº 

Apoios 
Frequência 

[Hz] 
Parâmetro 
n máximo 

Custo Construção 
[€] 

A 134,9 31 0,637 1,91 1.831.806,58 € 
B 136 40 0,637 1,91 2.131.806,58 € 
C 185 47 0,671 2,01 2.431.806,58 € 

 

O número de apoios de base verificados é relativamente pequeno, mas em contrapartida, 

os mesmos terão que suportar grandes esforços axiais de compressão em comparação com 

outros casos de estudo, por isso, o seu custo de aquisição será consideravelmente superior. 

Verificou-se ainda em todas as torres valores muito baixos de frequência, ou seja, são estruturas 

que foram já dimensionadas para serem muito flexíveis em comparação a outras estruturas. Este 

nível elevado de flexibilidade teve como contrabalanço provável um gasto elevado de quantidade 

de aço e betão inseridos na estrutura para se obter este nível de flexibilidade. 

Nas torres A e B não é possível atribuir o valor de 2 ao parâmetro n pois a estrutura 

global teria um valor de frequência própria de vibração inferior a 0,33 Hz, e por isso, determinou-

se o valor máximo de n respeitando a frequência mínima 0,33 Hz para uma estrutura de base 

isolada. Devido à definição de valores não inteiros ao parâmetro n, foi necessário recalcular o Sd 

por Tr para os vários valores n obtidos para cada tipologia e para a localidade de Lisboa. Após 

se obterem os resultados pretendidos, calculou-se os valores de custo de reparação de danos 

que se encontram representados na tabela 24.  

Tabela 24 - Valores de reparação de danos para cada bloco 

Bloco 
Custo de reparação de 

danos 
A 194.091,39 € 
B 225.878,27 € 
C 269.690,88 € 

 

A aplicação do sistema de isolamento de base a uma estrutura muito flexível revela um 

valor total de custo de reparação de danos de 689.660 euros, ou seja, 2,5% do valor global 

investido. Mas poderíamos considerar ainda que parte desse investimento poderia ter sido 

reduzido caso tivesse sido construída uma estrutura menos flexível, pois na globalidade a 

instalação do sistema de base traduziria uma estrutura mais flexível. 

 

5.2.6. Office Park Expo – Campus de Justiça de Lisboa 

O Office Park Expo é o maior parque de escritórios em Portugal, localizado na parte norte 

da Expo, constituído por 8 edifícios e uma torre (H) com 18 pisos, albergando o Campus de 

Justiça de Lisboa, um supermercado e ainda um parque de estacionamento público, totalizando 

mais de 2000 postos de trabalho. Para o caso de estudo, considerou-se apenas as torres H e a 
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G (com 9 pisos elevados) por serem as torres com mais pisos e com maior peso económico em 

todo o Park. As duas torres perfazem um total de 68 mil metros de área de construção, com um 

custo de construção na ordem dos 2,5 e 3,1 milhões de euros, respetivamente, para a torre G e 

H. Podemos observar na figura 43 as duas torres e as respetivas plantas, na figura 44 a maquete 

do Office Park Expo e as duas torres e, na tabela 25, as características das mesmas. 

 

 

 

 

 

Tabela 25 - Dados característicos das torres G e H 

Torre 
Perímetro 

[m] 
Nº 

Apoios 
Frequência 

[Hz] 
Parâmetro 
n máximo 

Custo Construção 
[€] 

G 166,5 41 0,909 2,73 2.516.927,75 € 
H 148,6 36 0,439 1,32 3.136.020,36 € 

 

Determinou-se um valor muito reduzido da frequência própria de vibração da torre H, 

obrigando a que o valor máximo do parâmetro n seja quase igual a 1. Já na torre G, o valor 

máximo para n é de 2,73. Como já foi referido no caso de estudo Centro Empresarial Praça de 

Espanha Santander, este baixo valor da frequência própria de vibração poderá ter como 

Figura 43 - Office Park Expo, torres H e G em planta (JSJ, 2005) 

Figura 44 – Maquete do Office Park Expo 
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contrapartida o elevado custo da estrutura do edifício, que neste caso é superior a 3 milhões de 

euros. O número de apoios é relativamente reduzido, tal como no caso de estudo anterior. O 

custo de aquisição de cada um destes equipamentos será substancialmente elevado devido às 

suas capacidades para resistir a grandes esforços axiais. 

Na tabela 26, como era de esperar, regista-se um baixo valor de custo de reparação de 

danos para a torre H para um Tr de referência de 475 anos e considerando os valores de n na 

tabela 25. 

Tabela 26 - Valores de reparação de danos para cada torre e para vários períodos de retorno 

Torre Tr = 285 Tr = 475 Tr = 950 Tr = 2000 Tr = 5000 

G 287.333,62 € 352.414,86 € 445.011,30 € 528.094,53 € 607.214,54 € 

H 81.661,36 € 94.370,02 € 117.286,81 € 135.726,20 € 170.348,30 € 
 

O valor de custo de reparação é significativo para um período de retorno de referência, 

mas torna-se cada vez mais significativo considerando um aumento para o período de retorno. 

Tendo em conta que a torre G também já é considerada muito flexível (frequência própria de 

0,909 Hz) e que o seu custo de construção de 23 milhões (incluindo acabamentos) poderia ser 

reduzido através do aumento da rigidez da estrutura, obter-se-iam resultados que provavelmente 

poderiam levantar a questão do benefício da implantação dum sistema de isolamento. Já na torre 

H, apesar de ter um investimento de 15 milhões de euros, o valor de custo de reparação de 

danos é muito reduzido, mesmo para um período de retorno de 5 mil anos. 

A questão importante a apurar é se relativamente ao valor de custo global investido no 

Office Park Expo, se se ganha ou se se perde com um investimento num sistema de isolamento 

de base. Essa questão será respondida no capítulo 6., tanto em relação ao Office Park Expo 

como em relação aos outros casos de estudo em análise. 
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6. Análise custo-benefício 

 

A introdução dum sistema de isolamento de base numa estrutura, apesar de ter como 

grande custo à cabeça a aquisição dos próprios equipamentos, tem vários benefícios, um dois 

quais o valor de custo de reparação de danos quando comparado com uma estrutura de base 

fixa. Um dos outros benefícios associados a estes equipamentos está associado à redução 

potencial do valor dos prémios pagos às seguradoras devido à instalação dos mesmos. Outro 

benefício está relacionado com a redução do custo de construção duma estrutura com valores 

de frequência própria de vibração maiores.  

Enquanto os benefícios são menos claros na sua determinação exata e precisa, a 

avaliação dos custos é mais fácil e célere, como é o caso dos valores de aquisição dos aparelhos 

e os custos associados com a introdução de juntas de ligação que fazem a separação de todos 

os pontos de contacto entre o edifício isolado e o exterior. A manutenção dos aparelhos e os 

honorários extras de projeto são variáveis de custo relativamente reduzidas, mas que devem ser 

considerados para estes casos de estudo. Para não se considerar que a instalação dum sistema 

de isolamento de base não é caro e que o seu investimento se justifica, os custos totais para a 

instalação destes sistemas devem variar entre 3% e 5% dos valores totais dos custos de 

construção dos edifícios, incluindo os acabamentos. 

6.1. Benefícios - Prémios de Seguro 

O terramoto de magnitude 9,0 a 11 de março de 2011 no Japão provocou perdas 

económicas na ordem dos 210 mil milhões de dólares, estando 35 a 40 mil milhões assegurados 

pelas grandes empresas internacionais (Oje, 2012). Este valor só não é muito superior devido 

ao fato de no Japão já existir há vários anos uma política de boa construção antissísmica. Se o 

mesmo sismo ocorresse em Portugal, em termos comparativos, as perdas económicas seriam 

muito superiores devido à inexistência de uma boa construção antissísmica, tendo as 

seguradoras custos menos significativos. 

O sucesso da aplicação de sistemas antissísmicos em países como o Japão, a Nova 

Zelândia e a Austrália passa pela convergência de consensos e conquista e concretização de 

medidas concretas entre os governos desses países e as seguradoras nacionais e 

internacionais. Em Portugal, e em muitos outros países, expostos a uma atividade sísmica 

intensa, não existem medidas significativas e competitivas que permitam assegurar o parque 

habitacional, e por essa razão não há investimentos seguros e justificáveis em mecanismos 

antissísmicos. Exemplo disso são os dois edifícios em Portugal com estes sistemas 

implementados, mas a principal razão da instalação dos mesmos não foi como forma de 

investimento ou proteção sísmica. No Hospital da Luz a principal razão foi a redução das 

vibrações vindas do exterior (o metro que passa por perto e as estradas em redor). Já no LRVA 

foi a existência dum elevado nível de proteção ao risco de contaminação de partículas num 
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determinado espaço que não permitia fendas com um valor muito baixo nos elementos 

estruturais do edifício.  

O problema começa nas seguradoras, responsáveis por prestar serviços de seguro a 

todos os níveis, e termina nas entidades competentes para decidir e agir em conformidade com 

os melhores interesses dos cidadãos. Ora, uma seguradora nacional presta um determinado 

serviço a uma determinada região, como por exemplo a Açoreana Seguros, e para poder 

assegurar edifícios a causas naturais, como um terramoto ou ciclone, tem que se assegurar a 

ela mesma em primeiro lugar. Porque caso contrário a seguradora não conseguia cobrar todos 

os assegurados em caso dum desastre natural. Para se assegurarem, as seguradoras regionais 

recorrem às maiores seguradoras internacionais, como a Munich Re e a Swiss Re (o “Re” deriva 

da palavra inglesa Reinsurance, ou seja, como a palavra portuguesa resseguradora), que são 

especialistas em ressegurar as empresas de seguros regionais ou nacionais. A partir daí, são 

estas empresas que determinam as tarifas que as seguradoras podem aplicar aos clientes 

porque simplesmente estas resseguradoras chegam a assegurar dezenas de empresas de 

seguro regionais e, caso haja algum desastre natural numa região, esta vê se obrigada a segurar 

elevadas quantias financeiras como foi no caso do Japão. 

As tarifas anuais de um seguro que cobre desastres sísmicos são muito elevadas em 

todas as seguradoras e invariáveis. Esse fato deve-se há existência desta cadeia de obrigações 

entre as várias seguradoras que não permite haver espaço para apresentarem preços mais 

competitivos entre si. Na empresa Tranquilidade, apenas 10% dos seus clientes são cobertos 

por estes seguros, na Axa serão entre 15% e 18 % e na Mafre 23% (Diário de Notícias, 2014). 

As seguradoras já mostraram interesse na criação dum fundo de proteção contra o risco sísmico 

financiado pelo Estado que permitisse que estas se desvinculassem das resseguradoras 

internacionais para permitir uma maior competitividade nas tarifas anuais. Mas até ao momento 

as entidades competentes não agiram no sentido de quererem salvaguardar o risco de desastres 

naturais, causa em parte também de alguma despreocupação e desconhecimento pela maioria 

das pessoas que no fim não recorrem à cobertura de risco associado aos fenómenos sísmicos. 

Na tabela 27, encontramos as permilagens atualizadas da tarifa anual que é cobrada 

pela Fidelidade Seguros, sendo considerada uma franquia de 5%, tendo o cliente opção de 

assegurar uma determinada percentagem do capital do seu imóvel. 

Tabela 27 - Tarifa anual para fenómenos sísmicos (Fidelidade Mundial Seguros, 2015) 
 

Percentagem do Capital dos Edifícios 

Ano de Construção 100% 90% 80% 75% 70% 

Até 1959 1,200 ‰ 1,020 ‰ 0,900 ‰ 0,840 ‰ 0,780 ‰ 
De 1960 a 1985 0,780 ‰ 0,663 ‰ 0,585 ‰ 0,546 ‰ 0,507 ‰ 

Posterior a 1985 0,600 ‰ 0,510 ‰ 0,450 ‰ 0,420 ‰ 0,390 ‰ 
 

Iremos considerar para todos os casos como benefício o pagamento da tarifa anual de 

seguro, o prémio de seguro, assumindo que todos os requerentes de seguros optam por 
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assegurar sempre 100% do capital dos edifícios. Ou seja, para os edifícios construídos após 

1985 vamos utilizar o valor 0,600 ‰ do valor do capital multiplicando pelo número de anos do 

tempo de vida útil de cada estrutura. Isto porque se considera que a implementação do sistema 

de isolamento de base isentava-nos do pagamento dum seguro que cubra o risco que deixou de 

existir durante o tempo todo de vida da estrutura. 

Esta poupança, apesar de ser calculada através duma permilagem, é sempre muito mais 

significativa para edifícios com um maior valor económico. Veja-se, por exemplo, um edifício 

avaliado em 500 mil euros que teria um benefício anual de 300 euros o que corresponde a uma 

poupança durante o tempo de vida útil da estrutura de 15 mil euros, enquanto um edifício avaliado 

em 15 milhões teria uma poupança durante o tempo de vida útil de 450 mil euros, ou seja, uma 

poupança anual de 9 mil euros, sem contar com a capitalização desses valores ao longo dos 

anos. 

Para além do pagamento de prémios para seguros de risco sísmico referentes aos 

edifícios, existem prémios para assegurar equipamentos, bens e materiais de elevado valor que 

se encontrem dentro do respetivo edifício. É o caso de hospitais e centros de saúde onde o valor 

total em equipamentos médicos poderá chegar a valores na ordem dos 50% do valor do próprio 

edifício. Nestes seguros, com os fins já referidos, o prémio adicional para cobrir o risco em bens 

tem o valor de metade da permilagem do seguro que cobre o risco no edifício. Apesar de não 

fazer parte dos casos de estudo a integração deste benefício, este é muito considerável em 

edifícios onde seja identificável um elevado valor em bens materiais no interior dos mesmos. 

6.2. Custos associados ao sistema de isolamento de base 

Um dos maiores pesos no custo total da instalação de sistemas de isolamento de base 

terá a ver com o valor de aquisição deste tipo de aparelhos que varia de valores entre os 500 e 

os 10 mil euros por unidade (Alberty, 2007). Esta variação de valores por unidade está associada 

às suas próprias capacidades físicas. Ora, os apoios com capacidade para receber menores 

cargas à compressão são apoios muito mais económicos, comparativamente com apoios que 

suportam edifícios com mais de 10 pisos. Considerou-se então nos casos de estudo os edifícios 

até 4 pisos elevados o valor de mil euros por cada unidade de apoio a aplicar, mas para edifícios 

com mais de 5 pisos elevados considerou-se que o preço unitário seria de dois mil e quinhentos 

euros. 

Outro custo que está diretamente relacionado com o sistema são as juntas de pavimento 

e paredes. Este custo geralmente varia entre 0,5% e 0,75% do valor total da construção (Devine, 

2012) tendo-se considerado um valor de 290 euros por metro linear de juntas. O comprimento 

total admitido em cada caso de estudo foi o perímetro de cada um dos edifícios. 

Os custos com o aumento expectável dos honorários de projetistas desta especialidade 

variam entre os 0,5% e os 1,1% do valor de custo de construção e em função da dimensão da 

empreitada (Alberty, 2007). Sendo assim, determinou-se que, nos casos de estudo o valor de 
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0,5% em custos extra de projeto para estruturas com um custo de construção superior a dois 

milhões de euros. Enquanto para as restantes considerou-se 1.1% do custo de construção para 

honorários. 

Em alguns dos edifícios onde é adotado um sistema de isolamento de base opta-se pela 

construção dum piso técnico para acolher o sistema como é o caso do Hospital da Luz. O custo 

associado à construção dum piso técnico normalmente varia entre 0% e 5% (Systems, 2017) do 

custo de construção. Em nenhum dos casos foi considerado esse custo devido à incerteza de 

determinar em cada caso se há a necessidade de haver um piso para esse propósito. 

Por fim, o custo de manutenção dos apoios é muito residual e a substituição de alguma 

unidade também é muito rara devido ao prolongado período de tempo de vida que estes sistemas 

possuem. Apesar de ser um custo reduzido, definiu-se para todos os casos de estudo um custo 

de manutenção de 10% do valor de aquisição de todos os apoios em cada edifício. 

6.3. Análise custo-benefício 

A análise custo-benefício realizou-se através do somatório de todos os valores para 

custos e benefícios determinados em cada um dos casos de estudo. As duas localidades – Ponta 

Delgada e Lisboa - são muito distintas para uma análise comum, sendo que os casos de estudo 

têm variáveis muito distintas entre si, como é o caso dos valores totais de construção, o tipo de 

serviços aderentes a cada um e também o número de pisos considerados. 

6.3.1. Análise aos casos de estudo de Ponta Delgada 

Na tabela 28, encontramos a análise ao Laboratório de Análises Clínicas que apresenta 

um resultado negativo em relação ao investimento que seria necessário fazer para se 

implementar um sistema de isolamento de base. 

Considera-se já que o custo é muito elevado quando o investimento num sistema de 

isolamento de base é cerca de 18% do valor do edifício. Observa-se ainda que o valor de 

reparação de danos não é um benefício direto como são os prémios de seguro, ou seja, por se 

tratar dum valor com base no cálculo dum índice de perda que por sua vez se baseia nas curvas 

de fragilidade calculadas para cada um dos períodos de retorno. Se não chegarmos a considerar 

o benefício de reparação de danos, ou seja, a não existência dum fenómeno sísmico de 

intensidade equivalente ao período de retorno de referência durante o tempo de vida útil da 

estrutura, o investimento neste sistema teria um prejuízo superior a 17% do valor do edifício. Mas 

se considerar as seguintes duas variáveis, a do edifício se localizar numa zona sismicamente 

muito ativa e do laboratório possuir equipamentos de elevado valor, uma análise a um possível 

investimento em causa já não poderá ser totalmente afastada. 
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Tabela 28 - Análise custo-benefício do Laboratório de Análises Clinicas Forjaz de Sampaio 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 34 000,00 € 32,1% 9,7% 

Manutenção 3 400,00 € 3,2% 1,0% 

Juntas 24 389,00 € 23,0% 7,0% 

Honorários 1 165,60 € 1,1% 0,3% 

Total 62 954,60 € 59,4% 18,0% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 38 495,02 € 36,3% 11,0% 

Prémios de Seguro 3 178,92 € 3,0% 0,9% 

Total 41 673,94 € 39,3% 11,9% 
     

Análise custo-benefício -21 280,66 € -20,1% -6,1% 

 

Nesta categoria de edifícios, como é o caso do laboratório de análises, representado no 

primeiro caso de estudo, ou seja, de valores de construção muito inferiores a meio milhão de 

euros, será sempre difícil de se obter uma análise económica de custo-benefício positiva ou 

mesmo de se chegar a um ponto de “breakeven”. Isto deve-se em grande parte ao custo elevado, 

e fixo, da aquisição dos apoios e das juntas que permitem isolar a estrutura. Estes custos não 

são variáveis com o valor de construção, e por isso, acabam por ter um impacto muito negativo 

na análise económica de um edifício de baixo valor económico Neste caso, chega a ter um 

impacto de 16,7% do valor de custo de construção. Poder-se-á obter uma análise positiva caso 

os bens materiais ou equipamentos ou alguma tecnologia tenham um grande valor comparado 

com o valor da própria estrutura, ou mesmo quando estão em causa edifícios de elevada 

importância para a sociedade, como é o caso de edifícios históricos, edifícios com serviços de 

urgência, ou mesmo uma escola pública. 

No segundo caso de estudo foram analisadas a possibilidade de se instalar um sistema 

de base em todos os blocos do Jardim Escola João de Deus. Na tabela 29, poderemos encontrar 

os resultados à análise realizada após o cálculo dos custos de reparação de danos para um 

período de retorno de referência. O custo percentual da instalação dos apoios é de 7,9% do valor 

total do edifício, enquanto o benefício resultante é de 14,1% do valor da estrutura, mas apenas 

1% desse valor é derivado dos prémios de seguro em causa. Foi obtida efetivamente uma análise 

positiva a este caso de estudo, cerca de 6% do valor de construção, mas o valor do benefício 

indireto, o valor de custo de reparação de danos tem ainda um peso muito elevado nos resultados 

finais em análise.  

A redução no custo de reparação de danos nos blocos A1 e A2 representa praticamente 

80% do valor total desse benefício, enquanto o custo para a instalação do sistema nesses blocos 
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é cerca de 50% do valor total, o que significa que caso se considerasse a instalação dos apoios 

apenas nestes blocos, a análise económica seria consideravelmente melhor. Ora, tendo em 

conta que são nestes dois blocos que os utilizadores passam grande parte do seu tempo, a 

análise manifesta-se ainda mais vantajosa considerando a instalação do sistema apenas nos 

blocos já referidos. 

 

Tabela 29 - Análise custo-benefício do Jardim Escola João de Deus 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 87 000,00 € 10,8% 3,8% 

Manutenção 8 700,00 € 1,1% 0,4% 

Juntas 77 676,50 € 9,7% 3,4% 

Honorários 8 840,49 € 1,1% 0,4% 

Total 182 216,99 € 22,7% 7,9% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 300 588,10 € 37,4% 13,1% 

Prémios de Seguro 24 110,43 € 3,0% 1,0% 

Total 324 698,53 € 40,4% 14,1% 
     

Análise custo-benefício 142 481,54 € 17,7% 6,2% 

 

Para o caso de estudo da Escola de Ensino Profissional em São Miguel regista-se um 

valor positivo, resultante da análise realizada aos blocos D e E, de quase cem mil euros, o que 

corresponde a 13% do valor da estrutura e 4% do valor total de construção como pode ser 

observado na tabela 30. Como no caso de estudo anterior, o benefício com o valor dos prémios 

de seguro continua a ser muito reduzido e os valores de custo de aquisição e montagem dos 

apoios ainda têm um forte peso na análise global de custo-benefício. Num custo global de 

superior a dois milhões de euros relativos à construção dos dois edifícios, o valor de 97.198,06€ 

é um valor baixo para se considerar um bom resultado para se fazer um investimento num 

sistema de isolamento de base, considerando ainda que o benefício indireto é superior a 275 mil 

euros, mais de 80% do valor total em benefícios.  

Outra das razões para se ter obtido um valor positivo baixo está relacionado com o 

elevado número de apoios que seriam necessários adquirir. Este elevado valor resume-se a um 

custo superior a 13% do custo da estrutura o que é consideravelmente elevado para a dimensão 

da estrutura. Conclui-se que para este caso seria provavelmente vantajoso rever o projeto 

estrutural para que se reduzisse o número de pontos estruturais onde se inserem os aparelhos 
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de base. Os custos inerentes com a revisão de projeto poderão ser compensatórios com a 

redução do custo associado ao diferencial de apoios de base a colocar após a revisão de projeto. 

 

Tabela 30 - Análise custo-benefício da Escola de Ensino Profissional - SINDESCOM 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 98 000,00 € 13,2% 4,0% 

Manutenção 9 800,00 € 1,3% 0,4% 

Juntas 95 004,00 € 12,8% 3,9% 

Honorários 14 073,77 € 1,9% 0,6% 

Total 216 877,77 € 29,1% 8,8% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 275 692,81 € 37,0% 11,2% 

Prémios de Seguro 38 383,02 € 5,2% 1,6% 

Total 314 075,83 € 42,2% 12,8% 
     

Análise custo-benefício 97 198,06 € 13,0% 4,0% 

 

Um dos benefícios a considerar para melhorar o valor da análise feita é semelhante ao 

apresentado no caso de estudo anterior, ou seja, é nestes dois blocos onde os utilizadores da 

Escola se encontram em grande parte do seu tempo, sendo assim uma variável o risco de perdas 

de vidas humanas a considerar no levantamento do valor adicional que um sistema de isolamento 

de base pode traduzir. 

No último caso de estudo, o Centro de Saúde de Ponta Delgada, a análise ao custo-

benefício revela os melhores valores de todos os casos de estudo nesta região. Parte desses 

resultados devem-se à elevada dimensão do custo de construção dos cinco blocos. Como se 

pode constatar pela tabela 31, o custo total com a instalação do sistema de isolamento de base 

em três dos cinco blocos é de 2,4% do valor total de construção, um valor muito reduzido face 

aos outros casos de estudo que são superiores a 8%. O benefício derivado do valor de reparação 

de danos é muito significativa e atinge até 3 vezes o valor dos custos totais. De assinalar que o 

valor mais relevante da tabela diz respeito ao valor total do benefício com prémios de seguro que 

ronda os 100 mil euros durante o tempo de vida útil da estrutura, ou seja, apenas um terço do 

valor dos custos totais com a implementação do sistema.  

O Centro de Saúde tem duas características muito relevantes para a análise de custo-

benefício em causa. Para além do resultado positivo superior a 700 mil euros, é necessário 

considerar o valor que está em causa com equipamentos médicos inseridos neste edifício, sendo 

que, em caso de fenómeno sísmico só se ganha em não pôr em risco o valor desses 
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equipamentos. A outra característica relevante está associada com o facto de ser um edifício 

classificado como muito importante. Em caso de ocorrência de uma catástrofe natural, é 

altamente determinante a importância de se manter um edifício desta natureza em pleno 

funcionamento, em especial numa região que é relativamente isolada. O valor inerente a essa 

característica é provavelmente superior aos valores obtidos com esta análise. 

Tabela 31 - Análise custo-benefício do Centro de Saúde de Ponta Delgada 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 121 000,00 € 5,0% 1,0% 

Manutenção 12 100,00 € 0,5% 0,1% 

Juntas 138 736,00 € 5,7% 1,2% 

Honorários 15 716,87 € 0,7% 0,1% 

Total 287 552,87 € 11,9% 2,4% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 898 740,16 € 37,2% 7,5% 

Prémios de Seguro 94 301,23 € 3,9% 0,8% 

Total 993 041,39 € 41,1% 8,3% 
     

Análise custo-benefício 705 488,52 € 29,2% 5,9% 

 

Com exceção do primeiro caso de estudo, o Laboratório de Análises Clínicas, todos os 

restantes resultados são consistentes uns com os outros. Os resultados finais das análises 

variam com um benefício da ordem dos 4% a 6% do valor total de custo de construção. Já os 

valores de benefício com a reparação de danos variam muito de caso para caso, ficando isto a 

dever-se, não só ao valor global de custo da estrutura, como também às várias tipologias de 

edifícios que se encontram em análise.  

6.3.2. Análise aos casos de estudo de Lisboa 

Na análise ao primeiro caso de estudo em Lisboa, o Centro Empresarial Praça de 

Espanha Santander, verifica-se um benefício global da ordem dos 400 mil euros que corresponde 

a 1,5% do valor total de construção. Na tabela 32, verificamos que os valores de custo são muito 

elevados, isto devido ao elevado número de apoios de base a colocar nas três torres e também 

ao vasto comprimento de juntas necessárias instalar na periferia das torres. Apesar do custo com 

a implementação do sistema de isolamento de base estar perto de meio milhão de euros, este 

valor representa apenas 7,6% do custo de construção da estrutura das torres e 1,9% do valor 

total de construção das três torres. 

Em relação aos benefícios obtidos, regista-se um valor de reparação de danos muito 

inferior aos valores relativos aos casos de estudo de Ponta Delgada. Nesses casos, a 
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percentagem de benefício do custo de construção varia entre os 8% e os 13%, sendo que para 

o edifício do Santander só se verificam valores na ordem dos 2,7% do custo do edifício. Este 

grande diferencial entre resultados justifica-se com o facto de conseguirmos utilizar um valor de 

4 para o parâmetro n nos casos de Ponta Delgada, enquanto no edifício do Santander o 

parâmetro n foi de apenas 2 pelas razões já explicadas. 

Tabela 32 - Análise custo-benefício ao Centro Empresarial Praça de Espanha Santander 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 295 000,00 € 4,6% 1,1% 

Manutenção 29 500,00 € 0,5% 0,1% 

Juntas 132 211,00 € 2,1% 0,5% 

Honorários 31 977,10 € 0,5% 0,1% 

Total 488 688,10 € 7,6% 1,9% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 689 660,53 € 10,8% 2,7% 

Prémios de Seguro 191 862,59 € 3,0% 0,7% 

Total 881 523,13 € 13,8% 3,4% 
     

Análise custo-benefício 392 835,03 € 6,1% 1,5% 

 

O facto destas estruturas já estarem projetadas para terem valores de frequência própria 

de vibração na ordem dos 0,7 Hz, não permite ter valores significativos no benefício com a 

reparação de danos. Se fosse considerado o valor de n igual a 4, em vez de 400 mil euros em 

benefícios teríamos provavelmente valores acima de um milhão de euros, o que corresponde a 

4,5% do valor total de custo do edifício.  

Em contrapartida, o valor compensatório com os prémios de seguros, ou seja os 

benefícios diretos, é cada vez mais significativo, registando-se um benefício correspondente a 

40% dos custos totais com a implementação do sistema de isolamento base nas três torres. 

No último caso de estudo em análise, temos os blocos G e H do Office Park Expo onde 

se encontram registados na tabela 33 os resultados positivos à análise custo-benefício. Os 

resultados obtidos são consistentes com os valores obtidos no caso de estudo do Santander. Ou 

seja, valores muito elevados com o custo de instalação do sistema, cerca de 400 mil euros, e 

valores não muito elevados relativamente aos benefícios alcançados.  

Regista-se que o benefício com os prémios de seguro alcança quase 50% do valor de 

custo total da instalação do sistema. Se se considerasse que o parâmetro n fosse 4, em vez 

daquele que foi utilizado, verificava-se também um aumento substancial com o benefício da 

reparação de danos. 
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Tabela 33 - Análise custo-benefício ao Office Park Expo 
  

€ 
% Custo da 

estrutura 
% Custo do 

edifício 

Custo 

Aquisição dos apoios 192 500,00 € 3,4% 0,8% 

Manutenção 19 250,00 € 0,3% 0,1% 

Juntas 91 379,00 € 1,6% 0,4% 

Honorários 115 000,00 € 2,0% 0,5% 

Total 418 129,00 € 7,4% 1,8% 
     

Benefício 

Reparação de Danos 446 784,87 € 7,9% 1,9% 

Prémios de Seguro 169 588,44 € 3,0% 0,8% 

Total 616 373,31 € 10,9% 2,8% 
     

Análise custo-benefício 198 244,31 € 3,5% 1,0% 

 

Apesar do valor da análise positiva ser baixo, 1,0% do valor das torres, é necessário 

considerar o valor associado aos bens materiais e equipamentos que não foram avaliados nesta 

análise. 

As diferenças entre os resultados registados nas duas localidades permite concluir, com 

base nestes casos de estudo efetuados, que em Lisboa os edifícios associados a grandes 

valores de custo de construção já são projetados e construídos para o caso de ocorrerem 

grandes casualidades, o risco ser menor, sendo que mesmo assim ainda há margem para se 

reduzir esse risco e para haver benefício com isso.  

Já em Ponta Delgada, essas mesmas margens são ainda maiores quando analisamos 

edifícios com valores de construção superiores a um milhão de euros. Para edifícios com custo 

de construção inferior a esse valor, como é o caso do Laboratório de Análises Clínicas, o 

benefício já não depende apenas dos benefícios aqui analisados. A margem para se obter 

valores positivos depende muito do valor económico e não económico atribuído aos edifícios e 

aos bens e equipamentos que os constituem. 
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7. Conclusões 

 

Consistindo um dos principais objetivos desta dissertação a determinação duma 

metodologia que coloque em prática, e de forma simplificada, a utilização duma ferramenta que 

permita o apuramento dos custos de reparação de danos para cada uma das estruturas em 

estudo, é de concluir que a definição da mesma é exequível. 

A ferramenta LNECloss que determina a estatística dos vários cenários de danos e 

custos de reparação para várias tipologias de edifícios em estudo permitiu determinar as várias 

curvas de fragilidade obtidas através dos valores das medianas. Como a margem de erro é 

relativamente pequena e as curvas se encontram com curvaturas iguais às obtidas pelo 

LNECloss, a recriação das curvas foi considerada de certa forma como válida. Apesar de se 

considerar que uma melhor precisão e exatidão das mesmas poderia permitir a obtenção de 

melhores valores finais do custo de reparação de danos. 

Iniciou-se, em seguida, a determinação da melhor estratégia para a mitigação dos 

valores de custo para a reparação de danos nas estruturas. No capítulo quarto obtiveram-se 

melhores resultados para uma estratégia de mitigação que considerava o aumento percentual 

do valor das medianas das curvas de fragilidade, estratégia de mitigação nº2, do que a estratégia 

que fazia a comparação do valor das medianas entre tipologias das estruturas, estratégia de 

mitigação nº3. É de considerar que num futuro trabalho se poderá abordar o estudo de 

estratégias de mitigação que implicam a variação das variáveis λ e γ em outros edifícios. Com 

os dados obtidos, determinou-se que a metodologia a adotar estaria referida à variação das 

medianas das curvas de fragilidade.  

No quinto capítulo procedeu-se à apresentação de uma metodologia simples e rápida 

para a determinação das variáveis que determinam os vários valores de custo de reparação de 

danos. No caso da aplicação do isolamento de base, a metodologia que permite a determinação 

do diferencial entre os custos de reparação de danos define de forma simplificada o parâmetro n 

como a variável de comparação entre uma estrutura de base fixa e uma de base isolada. Esta 

metodologia, apesar de ser eficaz, deverá ser considerada apenas como uma ferramenta para 

os estudos prévios de projeto. Esta ferramenta permitirá definir se é viável dar-se início à 

realização de projetos de execução de sistemas de isolamento de base numa estrutura em 

causa. Por isso, esta ferramenta poderá ser utilizada em várias tipologias de edifícios, seja para 

a reabilitação dos mesmos, seja para projetos novos. 

Conclui-se ainda que, esta metodologia, poder-se-á aplicar a outros casos de estudo 

com outros tipos de sistemas de proteção sísmica considerando que se consegue determinar a 

variável n que compara o comportamento entre a capacidade da estrutura em receber uma ação 

sísmica antes e depois de se instalar o sistema de proteção sísmica. 
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De referir ainda que no cálculo para a determinação dos vários valores de deslocamento 

espetral duma estrutura com isolamento de base, considerou-se de forma muito conservativa 

que o valor de amortecimento a considerar seria de 10%, sendo que valores reais entre os 15 e 

20% poderiam ser considerados para um próximo caso de estudo, pois estes valores permitem 

uma redução significativa dos valores do espectro de resposta em cerca de, respetivamente, 

29% e 37% dos valores do espectro de resposta para um coeficiente de amortecimento de 5%. 

Na tabela 34, podemos encontrar o resumo dos valores obtidos através da análise de 

custo-benefício realizada aos seis casos de estudo do sexto capítulo após se ter determinado os 

valores de custo de reparação de danos de cada caso no quinto capítulo. A vermelho revela-se 

um custo a longo prazo enquanto a verde um benefício a longo prazo. 

Comparando estes valores obtidos com os resultados determinados na tabela 13 – 

Redução percentual dos índices de perdas para todas as tipologias – conclui-se que, nas 

tipologias para betão armado, os valores serão positivos para estruturas com um maior número 

de pisos, apesar de verificarmos que nos casos de estudo obtiveram-se valores percentuais do 

custo do edifício que se reduzem à medida que aumenta o número de pisos. 

Nos edifícios com apenas um ou dois pisos e com um custo de construção inferior a meio 

milhão de euros é muito difícil obterem-se resultados positivos da análise em apreciação devido 

aos custos de aquisição e instalação do sistema de isolamento de base. Para que se considere 

um bom investimento nestes casos é necessário ter em conta outras variáveis que não foram 

objeto de análise nesta dissertação, tais como valores em bens materiais pertencentes a um 

edifício que se podem proteger duma ação sísmica através do sistema de isolamento de base. 

Sendo essa uma análise ao risco, será necessário ser feita caso a caso. Outra variável é o custo 

da vida humana, sendo de concluir que em edifícios com apenas um piso ou dois poderão salvar-

se algumas vidas estando estes sistemas instalados. 

Tabela 34 - Resumo das análises custo-benefício aos casos de estudo realizados 

 

No caso dos Açores, sendo uma zona sísmica muito ativa e com a maioria dos edifícios 

a serem constituídos por poucos pisos, as duas variáveis referidas teriam um peso na análise ao 

valor do custo inicial que seria fortemente compensado comparado com aquilo que se ganharia. 

Ambas as variáveis poderão ser tema de análise em trabalho futuro. 

Nos edifícios com mais de 2 pisos, ainda nos Açores, observam-se valores muito 

positivos para a análise global de custo-benefício realizada. De referir que são edifícios que se 

encontram numa zona exposta a um elevado risco sísmico e que são edifícios ocupados 

Análise 
Custo-Benefício 

Laboratório 
de Análises 

Jardim 
Escola 

Escola 
Profissional 

Centro de 
Saúde 

Centro 
Santander 

Campus 
da Justiça 

% Custo da 
estrutura 20,1 17,7 13,0 29,2 6,1 3,5 

% Custo do 
edifício 6,1 6,2 4,0 5,9 1,5 1,0 
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diariamente por centenas de pessoas, onde os valores de perdas em vidas humanas não foram 

contabilizados. Propõe-se para estes casos, como tema duma próxima dissertação, um estudo 

mais aprofundado da aplicação do sistema de isolamento de base a estas estruturas, não só 

como uma proteção ao risco a que se encontram sujeitas estas estruturas, mas também com um 

objetivo de investimento para obtenção de valores custo-benefício positivos associados a 

diversas origens já referidas. 

Apesar de Lisboa não ser uma região tão exposta como a que encontramos em Ponta 

Delgada, o risco sísmico existe e é considerável. Na tabela 34, encontram-se resumidos os 

valores positivos resultantes da análise custo-benefício aos dois casos de estudo em Lisboa. 

Mesmo que se registem valores percentuais inferiores aos outros casos de estudo, os valores 

reais em euros referentes ao retorno são já substancialmente superiores. Existem vários edifícios 

em Lisboa em que o custo de construção das estruturas é muito reduzido comparando com o 

valor total que inclui milhares de pessoas a trabalharem diariamente, bens materiais, tecnologia 

e edifícios classificados como muito importantes, tais como hospitais, escolas, centros de 

comando, etc. Seria muito interessante realizar-se uma análise aprofundada ao custo-benefício 

da introdução do sistema de isolamento de base no hospital de Santa Maria em Lisboa. 

Outras das questões pertinentes, para a qual se tentou dar um enquadramento, é o papel 

das seguradoras e das autoridades na cobertura destes tipos de riscos. Conclui-se que não há 

em Portugal registo dum consenso e dum caminho percorrido para a resolução e tomada de 

medidas contra este grave problema da exposição ao risco. Fica claro que as seguradoras não 

desejam cobrir o risco sísmico duma cidade inteira devido às más experiências tidas em outros 

países, como foi o caso do Japão em 2011 com um prejuízo colossal para as seguradoras. A 

dúvida poderá ser colocada em estudos futuros, valendo a pena questionar se compensa 

recorrer-se a uma cobertura de risco sísmico através duma seguradora, ou em alternativa apostar 

em sistemas de proteção sísmica. Ora, caso haja um sismo, se adquirimos os serviços da 

seguradora, recuperamos o dinheiro perdido com o custo em reparação de danos nos edifícios 

segurados, mas a estrutura danificada ficará provavelmente inutilizada, com prejuízos 

associados para as atividades desenvolvidas nas instalações desse edifício que terão que 

suspender a sua atividade. Ao contrário, caso o risco sísmico não se encontrar coberto por uma 

seguradora mas sim por um sistema de proteção sísmico, não haveria neste caso qualquer 

compensação da seguradora, mas os custos com os danos seriam menores e com uma maior 

probabilidade de ser possível aceder às instalações do edifício que foi atingido pelo sismo, 

permitindo a continuidade das atividades económicas aí existentes. 

Nos dois casos de estudo de Lisboa verificou-se que eram ambos compostos por 

estruturas com uma elevada capacidade de resistência, com valores de frequência própria de 

vibração relativamente próximos dos valores globais de sistemas com isolamento de base. Ou 

seja, o valor de n considerado foi muito pequeno, próximo de 1, o que justifica que os resultados 

obtidos não tenham sido ainda mais expressivos. Apesar da consideração desta condicionante, 
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verificou-se um bom grau de benefício para o investimento de isolamento de base a concretizar 

nestas estruturas. 

Seria, finalmente, muito interessante estudar-se em próximos trabalhos a existência dum 

benefício com a instalação dum sistema de isolamento de base em edifícios de elevadas 

proporções, tanto em número de pisos como em valores de custos de construção, mas com uma 

relativa baixa capacidade de resistir aos esforços sísmicos. Ou seja, avaliar se em fase de projeto 

se se consegue determinar qual o benefício com o custo de construção associado a uma 

estrutura menos flexível comparativamente a uma estrutura mais flexível e, em caso afirmativo, 

se o custo de instalação destes sistemas é compensatório. 
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Anexos 

A.1. Tipologias Censos-91 

 

Classe tipológica 
Elemento 

resistente 

Época de 

construção 

Número de 

pisos 

Tipologia 

Censos-91 

PRSB - até 1919 

Pedra ou 

Paredes 

resistentes sem 

serem de betão 

Até 1919 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

5 - 7 5 
7 - 15 6 
>15 7 

PRSB - 1919-45 

Pedra ou 

Paredes 

resistentes sem 

serem de betão 

1919 a 1945 

1 8 
2 9 
3 10 
4 11 

5 - 7 12 
7 - 15 13 
>15 14 

PRSB - 1949-70 

Pedra ou 

Paredes 

resistentes sem 

serem de betão 

1946 a 1960 ou  

1961 a 1970 

1 15 
2 16 
3 17 
4 18 

5 - 7 19 
7 - 15 20 
>15 21 

PRSB - 1971-91 

Pedra ou 

Paredes 

resistentes sem 

serem de betão 

1971 a 1980 ou  

1981 a 1985 ou 

1986 a 1991 

1 22 
2 23 
3 24 
4 25 

5 - 7 26 
7 - 15 27 
>15 28 

BA - até 1960 Betão armado 
1919 a 1945 ou  

1946 a 1960 

1 29 
2 30 
3 31 
4 32 

5 - 7 33 
7 - 15 34 
>15 35 

BA - 1961-85 Betão armado 

1961 a 1970 ou  

1971 a 1980 ou 

1981 a 1985 

1 36 
2 37 
3 38 
4 39 

5 - 7 40 
7 - 15 41 
>15 42 

BA - 1986-91 Betão armado 1986 a 1991 

1 43 
2 44 
3 45 
4 46 

5 - 7 47 
7 - 15 48 
>15 49 
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A.2. Curvas de Fragilidade 
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A.3. Índices de perdas 

 

  Tipologia 43 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 1  
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,997 0,998 0,999 1,000 1,000 0,999 0,999 1,000 1,000 1,000 

Danos Moderados 0,979 0,987 0,993 0,996 0,998 0,992 0,994 0,996 0,997 0,999 

Danos Extensivos 0,892 0,925 0,954 0,974 0,987 0,952 0,963 0,974 0,982 0,990 

Danos Totais 0,579 0,654 0,742 0,815 0,882 0,732 0,771 0,815 0,852 0,903 

Índice de perda (%) 0,744 0,796 0,852 0,897 0,936 0,846 0,870 0,897 0,918 0,947 

 

  Tipologia 44 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 2 
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,978 0,987 0,993 0,997 0,999 0,993 0,995 0,997 0,998 0,999 

Danos Moderados 0,929 0,952 0,972 0,985 0,993 0,971 0,978 0,985 0,990 0,995 

Danos Extensivos 0,672 0,740 0,815 0,873 0,924 0,807 0,839 0,874 0,902 0,939 

Danos Totais 0,280 0,351 0,448 0,546 0,658 0,437 0,486 0,548 0,605 0,698 

Índice de perda (%) 0,503 0,567 0,648 0,721 0,798 0,639 0,677 0,722 0,762 0,824 

 

  Tipologia 45 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 3 
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,927 0,949 0,970 0,983 0,991 0,968 0,975 0,983 0,988 0,994 

Danos Moderados 0,847 0,889 0,930 0,957 0,978 0,926 0,942 0,958 0,969 0,983 

Danos Extensivos 0,498 0,576 0,672 0,756 0,837 0,661 0,705 0,757 0,800 0,863 

Danos Totais 0,134 0,185 0,266 0,359 0,480 0,255 0,300 0,360 0,420 0,527 

Índice de perda (%) 0,352 0,413 0,495 0,578 0,673 0,486 0,527 0,579 0,627 0,707 

 

  Tipologia 46 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 4 
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,985 0,992 0,997 0,999 1,000 0,996 0,998 0,999 0,999 1,000 

Danos Moderados 0,881 0,922 0,958 0,978 0,991 0,954 0,967 0,979 0,986 0,994 

Danos Extensivos 0,415 0,510 0,630 0,735 0,836 0,616 0,672 0,736 0,791 0,867 

Danos Totais 0,081 0,121 0,190 0,277 0,399 0,181 0,221 0,278 0,338 0,449 

Índice de perda (%) 0,297 0,358 0,443 0,531 0,633 0,433 0,477 0,532 0,584 0,671 
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  Tipologia 47 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 5 a 7  
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,920 0,948 0,972 0,985 0,994 0,970 0,978 0,986 0,991 0,996 

Danos Moderados 0,718 0,787 0,860 0,912 0,953 0,852 0,882 0,912 0,936 0,964 

Danos Extensivos 0,220 0,297 0,411 0,529 0,664 0,397 0,455 0,530 0,600 0,711 

Danos Totais 0,027 0,045 0,080 0,132 0,217 0,075 0,098 0,133 0,172 0,256 

Índice de perda (%) 0,178 0,223 0,293 0,370 0,470 0,284 0,321 0,371 0,421 0,510 

 

 

 

  Tipologia 48 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: 7 a 15  
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,903 0,937 0,966 0,982 0,993 0,963 0,973 0,983 0,989 0,995 

Danos Moderados 0,689 0,762 0,840 0,898 0,944 0,832 0,864 0,898 0,924 0,957 

Danos Extensivos 0,172 0,239 0,344 0,459 0,598 0,331 0,387 0,460 0,531 0,648 

Danos Totais 0,018 0,031 0,057 0,098 0,170 0,054 0,071 0,099 0,132 0,204 

Índice de perda (%) 0,151 0,191 0,253 0,324 0,419 0,245 0,279 0,325 0,372 0,458 

 

 

 

  Tipologia 49 - BA; 1986 a 1991; Número de pisos: mais de 15  
  Lisboa Ponta Delgada 

Tr (anos) 285 475 950 2000 5000 285 475 950 2000 5000 

Poucos Danos 0,827 0,827 0,894 0,939 0,971 0,888 0,914 0,940 0,958 0,979 

Danos Moderados 0,461 0,556 0,672 0,772 0,863 0,660 0,713 0,773 0,823 0,890 

Danos Extensivos 0,056 0,089 0,148 0,228 0,347 0,140 0,176 0,229 0,286 0,397 

Danos Totais 0,002 0,005 0,011 0,023 0,051 0,010 0,015 0,024 0,035 0,066 

Índice de perda (%) 0,077 0,099 0,137 0,183 0,253 0,132 0,153 0,184 0,217 0,283 
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B.1. Valores dos benefícios de variação percentual do índice de perda de cada período de retorno 

 Estratégia de mitigação nº1 - Comparação entre tipologias dentro dos mesmos tipos de elementos resistentes (%) 

Pedra ou 
parede 

resistente 
sem 

betão 

 Até 1919 com 1920 a 1945 Até 1919 com 1946 a 1970 Até 1919 com 1971 a 1991 
Nº Pisos 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 3,8% 2,9% 2,0% 1,2% 0,5% 2,1% 3,8% 2,9% 2,0% 1,2% 0,5% 2,1% 3,8% 2,9% 2,0% 1,2% 0,5% 2,1% 

2 6,4% 6,0% 5,2% 4,5% 3,5% 5,1% 6,9% 6,2% 5,1% 4,1% 2,8% 5,0% 6,9% 6,2% 5,1% 4,1% 2,8% 5,0% 

3 9,9% 9,4% 8,2% 6,7% 4,8% 7,8% 9,9% 9,3% 8,2% 6,7% 4,8% 7,8% 10,3% 10,2% 9,4% 8,2% 6,4% 8,9% 

4 6,3% 6,8% 7,2% 7,2% 6,9% 6,9% 6,3% 6,8% 7,2% 7,2% 6,9% 6,9% 7,0% 7,5% 8,0% 8,0% 7,3% 7,5% 

5a7 7,0% 7,1% 7,1% 6,9% 6,3% 6,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,4% 6,6% 7,5% 7,7% 7,8% 7,6% 7,1% 6,2% 7,3% 

7a15 6,4% 6,9% 7,2% 7,0% 6,4% 6,8% 6,2% 6,7% 7,1% 7,1% 6,6% 6,7% 7,1% 7,6% 7,9% 7,6% 6,8% 7,4% 

>15 4,0% 4,7% 5,4% 6,0% 6,4% 5,3% 3,9% 4,5% 5,1% 5,6% 6,0% 5,0% 4,8% 5,5% 6,1% 6,6% 6,7% 5,9% 
 1920 a 1945 com 1946 a 1970 1920 a 1945 com 1971 a 1991 1946-1971 com 1971 a 1991 

Nº Pisos 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 0,4% 0,2% -0,1% -0,4% -0,7% -0,1% 0,4% 0,2% -0,1% -0,4% -0,7% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 1,3% 1,5% 1,6% 1,1% 0,4% 0,8% 1,3% 1,5% 1,6% 1,1% 

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% 

5a7 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% -0,1% 0,4% 0,0% 0,0% -0,2% -0,3% -0,3% -0,2% 

7a15 -0,2% -0,2% -0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,4% 0,6% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,7% 

>15 -0,2% -0,2% -0,3% -0,4% -0,4% -0,3% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 

Betão 
Armado 

 Até 1960 com 1961 a 1985 Até 1960 com 1986 a 1991 1961 a 1985 com 1986 a 1991 
Nº Pisos 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,8% -0,9% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9% -0,8% -0,9% -1,0% -1,0% -0,9% -0,9% 

2 0,5% 0,3% 0,1% -0,2% -0,5% 0,0% 0,1% -0,2% -0,5% -0,7% -1,0% -0,5% -0,4% -0,5% -0,6% -0,6% -0,5% -0,5% 

3 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,3% -0,2% 1,4% 1,3% 1,0% 0,5% -0,2% 0,8% 1,4% 1,4% 1,2% 0,7% 0,1% 1,0% 

4 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 0,7% 1,2% 4,3% 4,9% 5,6% 6,0% 5,9% 5,3% 3,1% 3,6% 4,2% 4,8% 5,2% 4,2% 

5a7 1,7% 1,5% 1,2% 0,8% 0,1% 1,1% 5,2% 5,7% 6,1% 6,1% 5,8% 5,8% 3,5% 4,1% 4,8% 5,4% 5,8% 4,7% 

7a15 1,7% 1,8% 1,7% 1,4% 0,7% 1,5% 5,9% 6,6% 7,2% 7,6% 7,5% 6,9% 4,1% 4,8% 5,6% 6,2% 6,8% 5,5% 

>15 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 4,2% 4,9% 5,8% 6,7% 7,5% 5,8% 2,9% 3,5% 4,3% 5,1% 5,9% 4,3% 
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Estratégia de mitigação nº2 - Aplicação do coeficiente de mitigação 1,5 às classes tipológicas pedra ou parede resistente sem betão (%) 

Índices 
multiplica-
dos pelo 

coeficiente 
1,5 

  Até 1919 1920 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1991 

Nº 
P. 

285 475 950 2000 5000   285 475 950 2000 5000   285 475 950 2000 5000   285 475 950 2000 5000 
  

1 0,687 0,732 0,786 0,832 0,877   0,629 0,683 0,748 0,804 0,860   0,629 0,683 0,748 0,804 0,860   0,629 0,683 0,748 0,804 0,860   

2 0,483 0,536 0,603 0,666 0,734   0,412 0,467 0,539 0,607 0,684   0,404 0,460 0,534 0,606 0,686   0,404 0,460 0,534 0,606 0,686   

3 0,368 0,424 0,498 0,568 0,648   0,268 0,322 0,398 0,477 0,571   0,268 0,323 0,399 0,477 0,571   0,274 0,324 0,394 0,468 0,557   

4 0,189 0,235 0,307 0,392 0,499   0,139 0,179 0,242 0,322 0,427   0,139 0,179 0,242 0,322 0,427   0,135 0,174 0,236 0,314 0,419   

5a7 0,252 0,302 0,374 0,448 0,540   0,192 0,237 0,304 0,377 0,469   0,187 0,231 0,297 0,370 0,463   0,185 0,230 0,297 0,370 0,465   

7a15 0,182 0,224 0,287 0,355 0,443   0,133 0,168 0,223 0,286 0,372   0,136 0,171 0,225 0,287 0,372   0,126 0,161 0,215 0,278 0,365   

>15 0,097 0,123 0,165 0,215 0,285   0,070 0,090 0,124 0,166 0,228   0,071 0,091 0,126 0,169 0,232   0,063 0,082 0,116 0,159 0,222   

Valor do 
benefício 

percentual 
do valor da 
construção 

com a 
mitigação 

do 
coeficiente 

1,5 

  Até 1919 1920 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1991 

Nº 
P. 

285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 10,0% 9,1% 7,9% 6,7% 5,3% 7,8% 12,0% 11,1% 9,7% 8,2% 6,4% 9,5% 12,0% 11,1% 9,7% 8,2% 6,4% 9,5% 12,0% 11,1% 9,7% 8,2% 10,1% 9,5% 

2 12,1% 11,9% 11,2% 10,4% 9,1% 10,9% 12,7% 12,8% 12,4% 11,8% 10,6% 12,1% 13,1% 13,2% 13,0% 12,3% 11,1% 12,5% 13,1% 13,2% 13,0% 12,3% 12,8% 12,5% 

3 13,1% 13,2% 12,8% 12,1% 10,9% 12,4% 13,1% 14,0% 14,6% 14,6% 13,9% 14,0% 13,1% 14,0% 14,6% 14,6% 13,9% 14,0% 12,1% 13,0% 13,7% 14,0% 13,4% 13,3% 

4 10,6% 12,0% 13,4% 14,5% 14,6% 13,0% 9,3% 10,8% 12,7% 14,2% 15,1% 12,4% 9,3% 10,8% 12,7% 14,2% 15,1% 12,4% 9,0% 10,6% 12,6% 14,3% 11,8% 12,4% 

5a7 12,3% 13,2% 14,0% 14,3% 13,9% 13,5% 11,3% 12,6% 13,8% 14,5% 14,7% 13,4% 11,2% 12,5% 13,8% 14,7% 15,1% 13,5% 11,3% 12,7% 14,1% 14,9% 13,3% 13,6% 

7a15 10,6% 11,8% 13,1% 13,9% 14,3% 12,8% 9,1% 10,5% 12,4% 13,9% 15,0% 12,2% 9,0% 10,4% 12,2% 13,7% 14,8% 12,0% 9,0% 10,5% 12,4% 14,0% 11,6% 12,2% 

>15 6,9% 8,2% 9,9% 11,4% 13,0% 9,9% 5,5% 6,8% 8,5% 10,3% 12,3% 8,7% 5,7% 6,9% 8,7% 10,4% 12,3% 8,8% 5,5% 6,8% 8,6% 10,5% 8,0% 8,8% 

Percenta-
gem de 

redução do 
valor do 

índice com 
a mitigação 

de 
coeficiente 

de 1,5 

  Até 1919 1920 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1991 
Nº 
P. 

285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 12,7% 11,1% 9,1% 7,4% 5,7% 9,2% 16,0% 14,0% 11,5% 9,3% 7,0% 11,6% 16,0% 14,0% 11,5% 9,3% 7,0% 11,6% 16,0% 14,0% 11,5% 9,3% 10,3% 12,2% 

2 20,0% 18,1% 15,7% 13,5% 11,1% 15,7% 23,6% 21,5% 18,8% 16,2% 13,4% 18,7% 24,4% 22,3% 19,5% 16,9% 13,9% 19,4% 24,4% 22,3% 19,5% 16,9% 15,7% 19,8% 

3 26,3% 23,7% 20,5% 17,6% 14,4% 20,5% 32,9% 30,3% 26,8% 23,4% 19,6% 26,6% 32,8% 30,2% 26,8% 23,4% 19,5% 26,6% 30,6% 28,6% 25,8% 23,0% 19,2% 25,4% 

4 36,0% 33,7% 30,5% 27,0% 22,7% 30,0% 40,0% 37,7% 34,4% 30,6% 26,1% 33,8% 40,0% 37,7% 34,4% 30,6% 26,1% 33,8% 40,0% 37,8% 34,8% 31,3% 21,6% 33,1% 

5a7 32,8% 30,4% 27,2% 24,2% 20,5% 27,0% 37,1% 34,6% 31,2% 27,8% 23,8% 30,9% 37,4% 35,0% 31,8% 28,5% 24,6% 31,5% 38,1% 35,5% 32,2% 28,7% 22,1% 31,3% 

7a15 36,9% 34,6% 31,4% 28,2% 24,3% 31,1% 40,6% 38,5% 35,7% 32,7% 28,8% 35,3% 39,9% 37,9% 35,1% 32,2% 28,5% 34,7% 41,7% 39,5% 36,5% 33,4% 23,6% 35,0% 

>15 41,6% 40,1% 37,5% 34,7% 31,3% 37,0% 44,1% 43,0% 40,6% 38,1% 34,9% 40,1% 44,5% 43,3% 40,7% 38,1% 34,7% 40,3% 46,5% 45,2% 42,5% 39,7% 25,3% 39,8% 
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Estratégia de mitigação nº2 - Aplicação do coeficiente de mitigação 1,75 às classes tipológicas betão armado (%) 

Índices 
multiplicados 

pelo 
coeficiente 

1,75 

  Até 1960 1961 a 1985 1986 a 1991 

Nº P. 285 475 950 2000 5000   285 475 950 2000 5000   285 475 950 2000 5000   

1 0,687 0,732 0,786 0,832 0,877   0,552 0,613 0,688 0,755 0,823   0,553 0,616 0,694 0,763 0,833   

2 0,483 0,536 0,603 0,666 0,734   0,311 0,367 0,443 0,521 0,614   0,310 0,367 0,446 0,525 0,619   

3 0,368 0,424 0,498 0,568 0,648   0,202 0,248 0,315 0,387 0,478   0,192 0,236 0,302 0,373 0,465   

4 0,189 0,235 0,307 0,392 0,499   0,070 0,095 0,138 0,197 0,283   0,054 0,075 0,111 0,162 0,240   

5a7 0,252 0,302 0,374 0,448 0,540   0,095 0,125 0,172 0,230 0,312   0,079 0,103 0,143 0,193 0,266   

7a15 0,182 0,224 0,287 0,355 0,443   0,089 0,115 0,157 0,208 0,282   0,067 0,087 0,121 0,164 0,229   

>15 0,097 0,123 0,165 0,215 0,285   0,046 0,059 0,083 0,114 0,162   0,031 0,040 0,059 0,083 0,122   

Valor do 
benefício 

percentual do 
valor da 

construção 
com a 

mitigação do 
coeficiente 

1,75 

  Até 1960 1961 a 1985 1986 a 1991 

Nº P. 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 18,4% 17,3% 15,4% 13,2% 10,4% 14,9% 18,4% 17,3% 15,4% 13,2% 10,4% 14,9% 19,2% 18,0% 15,8% 13,3% 10,3% 15,3% 

2 18,7% 19,3% 19,4% 18,9% 17,3% 18,7% 18,8% 19,6% 19,9% 19,4% 17,9% 19,1% 19,3% 20,0% 20,2% 19,6% 17,9% 19,4% 

3 16,2% 17,6% 18,9% 19,6% 19,4% 18,3% 16,4% 17,8% 19,2% 19,8% 19,5% 18,5% 16,0% 17,6% 19,4% 20,5% 20,7% 18,8% 

4 9,6% 11,6% 14,4% 17,2% 19,7% 14,5% 9,2% 11,3% 14,2% 17,3% 20,4% 14,5% 7,7% 9,7% 12,7% 16,0% 19,4% 13,1% 

5a7 12,0% 13,9% 16,4% 18,5% 20,3% 16,2% 11,7% 14,0% 16,8% 19,3% 21,6% 16,7% 9,9% 12,0% 15,0% 17,7% 20,4% 15,0% 

7a15 10,9% 12,8% 15,2% 17,4% 19,4% 15,1% 10,3% 12,4% 15,2% 17,8% 20,5% 15,3% 8,4% 10,4% 13,2% 16,0% 19,0% 13,4% 

>15 6,4% 7,9% 10,0% 12,3% 15,0% 10,3% 6,0% 7,5% 9,6% 12,0% 15,0% 10,0% 4,6% 5,9% 7,8% 10,0% 13,1% 8,3% 

Percentagem 
de redução do 
valor do índice 

com a 
mitigação de 

coeficiente de 
1,75 

  Até 1960 1961 a 1985 1986 a 1991 

Nº P. 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 285 475 950 2000 5000 Tr 

1 25,0% 22,0% 18,3% 14,9% 11,2% 18,3% 25,0% 22,0% 18,3% 14,9% 11,2% 18,3% 25,8% 22,6% 18,6% 14,9% 11,0% 18,6% 

2 37,1% 34,1% 30,2% 26,4% 22,0% 30,0% 37,7% 34,8% 31,0% 27,2% 22,6% 30,6% 38,4% 35,3% 31,2% 27,2% 22,4% 30,9% 

3 44,2% 41,3% 37,4% 33,6% 29,0% 37,1% 44,8% 41,8% 37,8% 33,8% 29,0% 37,4% 45,4% 42,7% 39,1% 35,4% 30,8% 38,7% 

4 55,2% 52,6% 49,1% 45,0% 39,9% 48,4% 56,7% 54,3% 50,8% 46,8% 41,9% 50,1% 58,7% 56,5% 53,4% 49,7% 44,7% 52,6% 

5a7 52,1% 49,7% 46,4% 42,9% 38,4% 45,9% 55,1% 52,8% 49,4% 45,7% 40,9% 48,8% 55,7% 54,0% 51,2% 47,9% 43,3% 50,4% 

7a15 51,8% 49,7% 46,8% 43,6% 39,4% 46,3% 53,9% 52,0% 49,2% 46,2% 42,1% 48,7% 55,8% 54,4% 52,1% 49,3% 45,3% 51,4% 

>15 54,1% 53,4% 51,3% 49,0% 45,9% 50,8% 56,9% 56,1% 53,5% 51,1% 48,1% 53,1% 59,8% 59,4% 56,9% 54,6% 51,7% 56,5% 



 

 


