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Resumo
Apesar da grande predominância da construção de edifícios novos, este tipo de construção
tem vindo a perder a importância absoluta no setor da construção, em contraponto, a reabilitação
de edifícios afirma-se como sendo uma aposta crescente no setor e, atualmente representa em
média um terço da atividade. No âmbito da reabilitação um aspeto importante consiste em dotar
os edifícios dos níveis de segurança considerados na regulamentação atual.
A avaliação das diferenças relativas à conceção e dimensionamento de estruturas,
nomeadamente na comparação dos regulamentos antigos com a regulamentação em vigor,
revela-se de extrema importância para perceber à luz do conhecimento atual quais os principais
problemas estruturais em construções anteriores à data de publicação da regulamentação em
vigor. A intervenção em edifícios existentes pressupõe uma avaliação estrutural antecedente à
intervenção no edifício. O objetivo do estudo consiste em avaliar a regulamentação que
enquadrou o projeto de edifícios existentes em diferentes épocas, comparando-a com a
regulamentação atual, de maneira a perceber a evolução da regulamentação ao nível da
consideração das ações, das capacidades resistentes aos vários esforços e das
pormenorizações de armaduras.
Numa primeira fase foi levado a cabo uma análise da evolução da regulamentação antiga,
quer no domínio das ações quer no domínio do dimensionamento estrutural. A comparação dos
diferentes regulamentos em termos da evolução tecnológica, introdução de novos conceitos
teóricos e perceção da variação da capacidade resistente das estruturas aos vários esforços
permitem obter uma visão holística sobre as deficiências estruturais que podem advir do
dimensionamento através de regulamentação antiga. Numa segunda fase é feita uma análise a
projetos de edifícios antigos, através de uma caracterização da estrutura, análise das ações de
projeto e metodologia de cálculo e avaliação das pormenorizações de armaduras, tipificando um
conjunto de eventuais problemas estruturais relativos à época de dimensionamento do edifício.
Através da análise da regulamentação e dos projetos antigos percebe-se uma evolução de
disposições relativas à pormenorização de armaduras em elementos verticais e horizontais,
aumento da quantidade de armadura transversal, evolução das disposições relativas à
verificação da segurança ao punçoamento bem como, na qualidade de apresentação dos
elementos de projeto.
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Reabilitação,

Problemas

estruturais,

Dimensionamento estrutural, Evolução da regulamentação.
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Abstract
In spite of the great predominance of new buildings, this type of construction has been losing
its absolute importance in the construction sector; in contrast, the rehabilitation of buildings is an
increasing investment in the sector and currently accounts for a third of activity. In the context of
rehabilitation an important aspect is to provide buildings with the safety levels considered in the
current regulation.
The assessment of differences in the design of structures, in the comparison of old
regulations with existing regulations, is extremely important in order to understand the main
structural weaknesses in constructions prior to the date of publication of the regulations in
question. The intervention in existing buildings presupposes a structural evaluation antecedent to
the intervention in the building. The objective of the study is to evaluate the regulations that framed
the project of existing buildings at different times, comparing it with the current regulations, in
order to perceive the evolution of the regulation in terms of the consideration of actions, the
capacity to resist the various forces and detailing.
In the first stage an analysis of the evolution of the old regulation was carried out, both in the
field of actions and in the field of structural design. The comparison of the different regulations in
terms of technological evolution, introduction of new theoretical concepts and perception of the
variation of the resistant capacity of the structures to the various forces allows to obtain a holistic
view on the deficiencies that can come from the design through old regulation. In a second phase,
an analysis is carried out on old building projects, through a structure characterization, analysis
of the project actions and methodology for calculating and evaluating the details of
reinforcements, typifying a set of possible structural problems considering the current regulations
regarding time of designing the building.
Through the analysis of the regulations and the old designs, there is an evolution of the
provisions regarding the detailing of reinforcements in vertical and horizontal elements, the
increase in the amount of transversal reinforcement, the verification of the safety to punching and
the quality of presentation of project elements.

Key-words: Rehabilitation, Structural problems, Ancient regulation, Structural design, Regulation
evolution.

ix

x

Índice
Resumo ........................................................................................................................................ vii
Abstract .........................................................................................................................................ix
Lista de quadros e tabelas ...........................................................................................................xv
Lista de figuras ........................................................................................................................... xvii
Lista de acrónimos ...................................................................................................................... xxi
Simbologia ................................................................................................................................. xxiii
1.

Introdução .............................................................................................................................. 1

1.1. Enquadramento ................................................................................................................... 1
1.2. Objetivos e Metodologia...................................................................................................... 3
1.3. Estrutura da dissertação ..................................................................................................... 4
2.

Regulamentação antiga no domínio das ações ..................................................................... 5

2.1. Evolução da regulamentação antiga – Ações gravíticas .................................................... 6
2.2. NP EN1990 e NP EN1991-1-1: Ações Gravíticas ............................................................... 8
2.2.1. Peso Próprio e Sobrecargas .......................................................................................... 8
2.3. Evolução da regulamentação antiga – Ação Sísmica ....................................................... 10
2.3.1. Regulamento de Segurança de Construções Contra Sismos – 1958 ......................... 10
2.3.2. Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes – 1961 ...................................... 12
2.3.3. Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes – 1983 . 13
2.4. NP EN1998-1: Ação Sísmica ............................................................................................ 17
2.4.1. Evolução do zonamento sísmico ................................................................................. 18
2.4.2. Definição da ação sísmica através dos espetros de resposta .................................... 18
2.4.2.1. Análise Elástica Linear ...................................................................................... 18
2.4.2.2. Natureza do terreno ........................................................................................... 20
2.4.2.3. Classes e coeficientes de importância ................................................................ 20
3.

Regulamentação antiga no domínio do dimensionamento de estruturas de betão ............ 23

3.1. Regulamento para o emprego do beton armado - 1918 ................................................... 23
3.1.1. Materiais: Aço e Betão ................................................................................................. 23
3.1.2. Modelos de verificação da segurança ......................................................................... 24
3.1.3. Flexão simples ............................................................................................................. 24
xi

3.1.4. Esforço Transverso ...................................................................................................... 25
3.1.5. Flexão composta .......................................................................................................... 26
3.1.6. Pormenorização de armaduras.................................................................................... 26
3.2. Regulamento do Betão Armado - 1935 ............................................................................. 27
3.2.1. Materiais: Aço e Betão ................................................................................................. 27
3.2.2. Modelos de verificação da segurança ......................................................................... 28
3.2.3. Flexão simples ............................................................................................................. 28
3.2.4. Esforço transverso ....................................................................................................... 30
3.2.5. Flexão composta .......................................................................................................... 30
3.2.6. Pormenorização de armaduras.................................................................................... 31
3.3. Regulamento de Estruturas de Betão Armado – 1967 ..................................................... 31
3.3.1. Materiais: Aço e Betão ................................................................................................. 32
3.3.2. Modelos de verificação da segurança ......................................................................... 33
3.3.3. Flexão simples ............................................................................................................. 35
3.3.4. Esforço transverso ....................................................................................................... 37
3.3.5. Flexão composta .......................................................................................................... 39
3.3.6. Pormenorização de armaduras.................................................................................... 40
3.4. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado – 1983 .......................... 42
3.4.1. Materiais: Aço e Betão ................................................................................................. 42
3.4.2. Modelos de verificação da segurança ......................................................................... 44
3.4.3. Flexão simples ............................................................................................................. 46
3.4.4. Esforço transverso ....................................................................................................... 48
3.4.5. Flexão composta .......................................................................................................... 51
3.4.6. Pormenorização de armaduras.................................................................................... 52
3.5. Análise comparativa dos regulamentos - NP EN1992-1-1 – Projeto de Estruturas ......... 53
3.5.1. Materiais: Aço e Betão ................................................................................................. 53
3.5.2. Modelos de verificação da segurança ......................................................................... 55
3.5.3. Flexão simples ............................................................................................................. 56
3.5.4. Esforço transverso ....................................................................................................... 56
3.5.5. Flexão composta .......................................................................................................... 58

xii

4.

Análise de projetos antigos .................................................................................................. 59

4.1. Caso de estudo nº1 –Projeto de edifício datado de 1928 ................................................ 59
4.2. Caso de estudo nº2 –Projeto de edifício datado de 1943 ................................................ 62
4.3. Caso de estudo nº3 –Projeto de edifício datado de 1950 ................................................ 64
4.4. Caso de estudo nº4 –Projeto de edifício datado de 1953 ................................................ 68
4.5. Caso de estudo nº5 –Projeto de edifício datado de 1972 ................................................ 70
4.6. Caso de estudo nº6 –Projeto de edifício datado de 1975 ................................................ 73
5.

Conclusões e desenvolvimentos futuros ............................................................................. 75

5.1. Conclusões........................................................................................................................ 75
5.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros ........................................................................ 77
Referências Bibliográficas ........................................................................................................... 79
Anexos ............................................................................................................................................ I
Anexo A – Projeto do edifício datado de 1928 ............................................................................ II
Anexo B – Projeto do edifício datado de 1943 .......................................................................... IV
Anexo C – Projeto do edifício datado de 1950 ........................................................................ VIII
Anexo D – Projeto do edifício datado de 1953 .......................................................................... XI
Anexo E – Projeto do edifício datado de 1972 ......................................................................... XII
Anexo F – Projeto do edifício datado de 1975 ....................................................................... XIV

xiii

xiv

Lista de quadros e tabelas
Tabela 1: Comparação dos valores das sobrecargas (adaptado) de [5]. ..................................... 7
Tabela 2 - Pavimentos e coberturas - categorias e sobrecargas (adaptado) de [16]. .................. 9
Tabela 3 - Valores do coeficiente de sismicidade α [15]. ............................................................ 15
Tabela 4 - Natureza do terreno [15]............................................................................................. 15
Tabela 5 - Valores do coeficiente sísmico de referência e coeficiente de comportamento
(adaptado) de [15, 23]. ................................................................................................................ 16
Tabela 6 - Tipos de terrenos - NP EN 1998 (adaptado) de [25]. ................................................. 20
Tabela 7 - Classes de importância para os edifícios [25]. ........................................................... 21
Tabela 8 - Comparação entre valores de tensões admissíveis (limites de fadiga). .................... 28
Tabela 9 - Coeficiente de majoração e minoração ...................................................................... 33
Tabela 10 - Disposições de armaduras transversais e longitudinais (1967) ............................... 41
Tabela 11 - Métodos de análise para o cálculo de esforços atuantes e respetivas condições... 46
Tabela 12 - Análise comparativa da evolução das características do betão. ............................. 54
Tabela 13 - Análise comparativa da evolução das características do aço. ................................. 55
Tabela 14 - Evolução dos modelos de análise e filosofias de segurança. .................................. 55

xv

xvi

Lista de figuras
Figura 1: Metodologia para elaboração da dissertação. ............................................................... 3
Figura 2: Zonamento sísmico de Portugal continental - RSCCS (1958) [19]. ............................ 11
Figura 3: Coeficiente sísmico c - RSCCS (1958) [19]. ................................................................ 12
Figura 4: Coeficiente sísmico c - RSEP (1961) [14].................................................................... 13
Figura 5 - Zonamento Sísmico de Portugal Continental - RSA (1983) [15]. ............................... 13
Figura 6 - Espetro de resposta - Zona A, terreno tipo II -RSA (1983) [15]. ................................. 14
Figura 7 - Evolução do zonamento da ação sísmica em Portugal continental (adaptado) de [3]. ....... 18
Figura 8 - Comparação da envolvente dos espetros de resposta elásticos [22]. ...................... 19
Figura 9 - Diagrama linear de tensões (1918) [5]. ...................................................................... 25
Figura 10 - Modelo da treliça de Ritter e Mörsch [28]. ................................................................ 25
Figura 11 - Pormenorização de armaduras de uma viga- edifício datado de 1928 .................... 26
Figura 12 - Tabela de seção de varões com diâmetro em polegadas [5]. .................................. 27
Figura 13 - Diagrama linear de tensões (1935) [5]. .................................................................... 29
Figura 14 - Limites de fadiga do betão à compressão simples ou à compressão resultante da
flexão simples ou composta [13]. ................................................................................................ 29
Figura 15 - Resistência ao esforço transverso em elementos sem armaduras transversais
(adaptado) de [3] ......................................................................................................................... 30
Figura 16 - Valores característicos mínimos das propriedades mecânicas dos varões [29]. ..... 32
Figura 17 - Coeficientes de redistribuição [29] ............................................................................ 35
Figura 18 - Diagrama de tensões-extensões para o betão [29]. ................................................. 36
Figura 19 - Diagramas tensões-extensões para o aço [29]. ....................................................... 36
Figura 20 - Diagrama de tensões curvo [5] ................................................................................. 37
Figura 21 - Valores das tensões de referência [29] .................................................................... 38
Figura 22 - Valores k (contribuição do betão para a resistência ao esforço transverso) [29]. .... 38
Figura 23 - Resistência ao esforço transverso em elementos sem armaduras transversais
(adaptado) de [3] ......................................................................................................................... 39
Figura 24 - Excentricidade adicional – ea [29] ............................................................................. 40
Figura 25 - Esquema de pormenorização de uma viga (REBA) [29]. ......................................... 41
Figura 26 - Classes de betões – REBAP [23]. ............................................................................ 43

xvii

Figura 27 - Tipos correntes de armaduras ordinárias –REBAP [23]. .......................................... 44
Figura 28 - Relações tensões-extensões de cálculo [23] ........................................................... 47
Figura 29 - Resistência à flexão segundo RBA e REBAP (adaptado) de [3]. ............................. 47
Figura 30 - Análise comparativa entre REBA e REBAP (adaptado) de [3]. ................................ 48
Figura 31 - Análise comparativa dos diferentes regulamentos portugueses em elementos sem
armaduras transversais (adaptado) de [3] .................................................................................. 49
Figura 32 - Análise comparativa entre o RBA e o REBAP da resistência ao esforço transverso de
elementos com armaduras transversais [3]. ............................................................................... 50
Figura 33 - Comparação da resistência à flexão composta entre o REBA e REBAP (adaptado) de [3]. .... 52
Figura 34 - Análise comparativa da resistência à flexão simples do REBA (1967), REBAP (1983)
e EC2 (2010) [3]. ......................................................................................................................... 56
Figura 35 - Análise comparativa da resistência ao esforço transverso de elementos sem
armaduras transversais [3]. ......................................................................................................... 57
Figura 36 - Análise comparativa da resistência ao esforço transverso de elementos com
armaduras transversais [3]. ......................................................................................................... 57
Figura 37 - Análise comparativa da resistência à flexão composta [3]. ...................................... 58
Figura 38 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº1 ................................................ 59
Figura 39 - Distribuição de estribos numa viga - Caso de estudo nº1 ........................................ 60
Figura 40 - Esquema de distribuição das juntas de retração – Caso de estudo nº1 .................. 60
Figura 41 - Pormenorização tipo de uma laje - Caso de estudo nº1 .......................................... 61
Figura 42 - Disposições dos varões em planta de uma laje - Caso de estudo nº1 .................... 61
Figura 43 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº2 ................................................ 62
Figura 44 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº2 ................................................ 63
Figura 45 - Pormenor ligação viga-pilar - Caso de estudo nº2 ................................................... 63
Figura 46 - Planta de fundações - Caso de estudo nº3 .............................................................. 64
Figura 47 - Juntas de dilatação - Caso de estudo nº3 ................................................................ 65
Figura 48 - Pormenorização tipo de lajes - Caso de estudo nº3 ................................................ 66
Figura 49 - Pormenorização de armaduras de uma junta de dilatação - Caso de estudo nº3 ... 66
Figura 50 - Pormenorização tipo de pilares - Caso de estudo nº3 ............................................. 67
Figura 51 - Pormenorização de um pórtico - Caso de estudo nº3 .............................................. 68
Figura 52 - Fundação tipo - Caso de estudo nº4 ........................................................................ 69

xviii

Figura 53 - Pormenorização de um pórtico completo - Caso de estudo nº4 .............................. 69
Figura 54 - Pormenorização do reforço das cintas dos pilares junto aos pisos- Edifício datado de 1972 ... 70
Figura 55 - Planta - Caso de estudo nº5 ..................................................................................... 70
Figura 56 - Disposição das armaduras superiores na laje - Caso de estudo nº5 ....................... 71
Figura 57 - Análise das reações da laje no pilar - Caso de estudo nº5 ...................................... 71
Figura 58 - Perímetro de controlo 𝑢1 – Caso de estudo nº5 ...................................................... 72
Figura 59 - Esquema genérico de armaduras de lajes - Caso de estudo nº6 ............................ 73
Figura 60 - Pormenorização de armaduras de vigas - Caso de estudo nº6 ............................... 74
Figura 61 - Quadro de pilares - Caso de estudo nº6 .................................................................. 74

xix

xx

Lista de acrónimos
RSEP

Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes (1961)

RSA

Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes (1983)

RBA

Regulamento do Betão Armado (1935)

REBA

Regulamento de Estruturas de Betão Armado (1967)

REBAP

Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado (1983)

NP EN1990 - EC0

Norma Portuguesa - Eurocódigo 0 - Bases para o projeto de estruturas

NP EN 1991 - EC1

Norma Portuguesa - Eurocódigo 1 - Acções em Estruturas

NP EN1992 - EC2

Norma Portuguesa – Eurocódigo 2 – Projecto de Estruturas de Betão

NP EN 1998 - 1 EC8

Norma Portuguesa - Eurocódigo 8 -Projeto de estruturas para resistência
aos sismos – Parte1: Regras gerais, acções sísmicas e regras para
edifícios

LIM

Lei de Infraestruturas Militares

RSCCS

Regulamento de Segurança das Construções contra os Sismos (1958)

CEB

Comité Euro-Internacional du Béton

EC8

Eurocódigo 8

EC1

Eurocódigo 1

EC2

Eurocódigo 2

EC0

Eurocódigo 0

RBLH

Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos

ELU

Estado Limite Último

xxi

xxii

Simbologia
Ψ

Coeficiente relativo ao valor de combinação de uma ação
variável

γg

Coeficiente de segurança relativo às ações permanentes

γq

Coeficiente de segurança relativo às ações variáveis

Fh

Força estática horizontal equivalente

c

Coeficiente sísmico

W

Massa da Estrutura / Ações Gravíticas

𝛽0

Coeficiente sísmico de referência

𝜂

Coeficiente de comportamento

β

Coeficiente sísmico

α

Coeficiente de sismicidade

γI

Coeficiente de importância

fsu

Tensão última de rotura

𝜀𝑢

Extensão após rotura

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

Tensão máxima calculada

𝜎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎

Tensão máxima admissível

σb

Tensão normal admissível para o betão

σa

Tensão normal admissível para o aço

τb

Tensão de corte admissível para o betão

τa

Tensão de corte admissível para o aço

𝑇

Esforço transverso na seção

𝑏

Largura da seção retangular ou da alma nas seções em T

𝑧

Braço da alavanca do binário de forças

ρ

Coeficiente de redistribuição

𝜎𝑏𝑘

Tensão característica que define a classe de betão

𝜎 ∗𝑏

Tensão de cálculo do betão
xxiii

𝜎𝑎𝑘

Tensão característica que define a classe de aço

𝜎 ∗𝑎

Tensão de cálculo do aço

𝜏0

Tensão de referência

𝑇∗

Esforço transverso de cálculo

𝑏0

Lado de uma seção retangular ou espessura alma de seções em
T, L ou I

ℎ

Altura útil da seção

𝑘

Contribuição do betão para a resistência ao esforço transverso

𝑁𝑥

Esforço normal máximo que pode ser aplicado no ponto (ex,0)

𝑁𝑦

Esforço normal máximo que pode ser aplicado no ponto (0, ey)

𝑁0

Esforço normal em compressão simples

𝑒𝑎

Excentricidade adicional

𝑙𝑣

Comprimento efetivo de varejamento

𝑖

Raio de giração da seção transversal, segundo o plano de flexão

ℎ𝑡

Dimensão da seção transversal, segundo o plano de flexão

𝑎

Lado de uma seção transversal retangular, segundo o plano de
flexão

𝑓𝑐𝑡𝑚

Valores médios da tensão de rotura do betão à tração simples

𝑓𝑐𝑡𝑘

Valores característicos da tensão de rotura do betão à tração
simples

𝑓𝑦

Valor característico da tensão de cedência

δ

Coeficiente de redistribuição de esforços

𝑀𝑎𝑑𝑚

Momento admissível

𝑉𝑐𝑑

Termo corretor da teoria de Mörsch

𝑉𝑤𝑑

Resistência das armaduras de esforço transverso segundo a
teoria de Mörsch

xxiv

𝜏1

Tensão cujo valor está contemplado no REBAP.

𝑑

Altura útil da seção

𝑓𝑠𝑦𝑑

Valor de cálculo da tensão de cedência

𝐴𝑠𝑤

Área da seção da armadura de esforço transverso

𝑠

Espaçamento das armaduras de esforço transverso

𝛼

Ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso

𝑓𝑐𝑑

Tensão de cálculo no betão

xxv

1. Introdução
1.1. Enquadramento
A reabilitação pode definir-se como “o conjunto de operações destinadas a garantir a
possibilidade de reutilização plena do edifício existente, adaptando-se a exigências
contemporâneas, e estabelecendo um compromisso entre a sua identidade original e a que
resulta da própria reabilitação”. O conhecimento da realidade que pré-antecedeu à operação de
reabilitação é um fator essencial para assim serem introduzidas melhorias relacionadas com
segurança, conforto e economia. Princípios como economia, preservação de bens culturais e
patrimoniais e melhoria das condições de vida e proteção ambiental são fios condutores da
reabilitação e são reconhecidos como uma necessidade nacional. O ato de reabilitar compreende
uma preparação adequada de todos os intervenientes no projeto, a qual inclui a necessidade de
conhecer a arte e história dos materiais, bases de cálculo e estudo das resistências [1, 2].
As vantagens económicas da reabilitação comparativamente à demolição e respetiva
reconstrução traduzem uma significativa redução dos custos da demolição, custos de estaleiro,
custos de licenças e taxas, redução das perturbações do tráfego urbano, redução das
quantidades de novos materiais e mais fácil emprego de produtos de construção. Resulta que o
custo total dos trabalhos de reabilitação pode ser menor comparativamente à construção de um
edifício novo, mesmo que os preços unitários dos trabalhos de reabilitação sejam mais elevados.
A necessidade de conservar parte significativa dos elementos construídos é relevante, já que por
comparação com a construção nova se traduz na redução do consumo de energia na produção
e aplicação dos produtos de construção, elimina parte da emissão de CO 2 e reduz os produtos
da demolição a remover e destruir [1].
A regulamentação surge como documento de síntese e a sua implementação resulta de
inovações e desenvolvimento tecnológico, afirmando-se como uma garantia de qualidade na
construção, satisfazendo os requisitos de comportamento adequado de maneira a verificar a
segurança de pessoas e bens. Devido à grande importância em Portugal da utilização de betão
armado no século XX, surgiu a necessidade de criar o primeiro regulamento português, sendo
que até então as obras na dependência da administração pública eram inspecionadas segundo
instruções anexas à circular ministerial francesa de 20 de outubro de 1906 [3].
Em 1918 nasce o regulamento para emprego do beton armado, definido como um conjunto
de instruções regulamentares, onde de uma maneira simples, clara e concisa, se consegue
empregar as regras necessárias às construções de betão armado. O Regulamento do Betão
Armado (RBA) é introduzido em 1935, na introdução detalha-se parte da regulamentação
europeia e americana sendo estas as bases para a sua elaboração. Observa-se um grande
progresso no que diz respeito ao cálculo de lajes fungiformes. O Regulamento de Estruturas de
Betão Armado de 1967 (REBA) marca a passagem do método de verificação da segurança por
tensões admissíveis, para o método de verificação da segurança aos estados limites. Em 1983
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o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) passa a incluir, ao
nível regulamentar, critérios e modelos que integram a verificação de segurança para estruturas
de betão armado e de betão armado pré-esforçado [3, 4].
No que se refere às ações a considerar no dimensionamento de estruturas, o primeiro
regulamento surge em 1897 com o nome de Regulamento para projeto, provas e vigilância das
pontes metálicas. No âmbito de projeto de edifícios a consideração das ações surge
primeiramente com o RBA em 1935. Em 1958 surge o primeiro regulamento que consagra o
dimensionamento de edifícios para resistirem à ação sísmica, o Regulamento de Segurança das
Construções contra os Sismos, considera a ação sísmica como força estática equivalente e
delimita o país em 3 zonas sísmicas. O Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes é
implementado em 1961, neste documento passam a ser definidas as ações, sendo que a ação
sísmica é considerada como ação acidental excecional. Em 1983 com o Regulamento de
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA) a ação sísmica passa a ser
considerada como ação variável, e a determinação dos seus efeitos pode ser feita segundo
métodos de análise dinâmica ou por forças estática equivalentes. Em relação ao zonamento
sísmico este passa a ser mais detalhado, considerando dois tipos de sismo (próximo e afastado).
É introduzido o conceito de espetro de resposta e de coeficiente de comportamento [3, 5].
O Exército Português apresenta um extenso e importante património construído, sendo que
uma elevada percentagem de edifícios tiveram diferentes ocupações ao longo do tempo. A
atribuição de novas funções a edifícios do exército constitui-se como um mecanismo
indispensável, já que a constante adaptação devido a razões económicas, sociais, políticas e de
defesa é fator determinante para o cumprimento integral da sua missão. A Lei de Infraestruturas
Militares (LIM) (Lei orgânica n.º 3/2019, de 9 de setembro) tem como objetivo planear o
investimento tendo em conta a manutenção, modernização, conservação e edificação da
componente fixa do sistema de forças, que resulta na rentabilização das infraestruturas afetas
às Forças Armadas do qual é parte integrante o Exército Português. A necessidade de
modernização e rentabilização de infraestruturas constitui-se, atualmente, como uma das
principais prioridades para as chefias militares e políticas [6–9].
A obtenção do máximo de informação face ao tipo de construção, propriedades dos materiais,
geometria, conhecimento das técnicas de construção, cargas aplicadas e comportamento
estrutural é indispensável para um correto estudo do edifício a reabilitar. Posto isto, compreendese a importância de perceber como é que os regulamentos evoluíram, clarificando e sintetizando
inúmeros aspetos essenciais à elaboração de um projeto de reabilitação [10].
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1.2. Objetivos e Metodologia
A intervenção em edifícios existentes envolve a avaliação estrutural previamente à execução
de intervenções de reforço. Nesse sentido o estudo consiste em avaliar a regulamentação que
enquadrou o projeto inicial da estrutura quer no domínio das ações quer no domínio do
dimensionamento estrutural comparando-a com a regulamentação atual, através da metodologia
expressa na Figura 1.
A presente dissertação consiste, numa primeira fase, na análise da regulamentação antiga
relativa ao projeto de estruturas e posteriormente na consulta de projetos de edifícios executados
em diferentes épocas de modo a caracterizar as eventuais deficiências estruturais à luz da
regulamentação atual. De referir que por questões relacionadas com limitação de tempo para a
conclusão da dissertação e, tendo em conta a complexidade exigida associada a uma análise
exaustiva de projetos de edifícios, é necessário que a caracterização de eventuais deficiências
estruturais seja feita de uma forma superficial analisando-se assim um número de amostras
considerável por forma a incluir os vários regulamentos antigos que envolvem o estudo.

Análise da regulamentação antiga

Dimensionamento de
Estruturas de Betão

Ações

RBA (1935)

Regulamento para o
emprego do beton armado
(1918)

RSCCS (1958)

RBA (1935)

RSEP (1961)

REBA (1967)

RSA (1983)

REBAP (1983)
Comparação com a regulamentação europeia:
NP EN1990 EC0 – Bases para o projeto de estruturas
NP EN1991 EC1 – Ações em Estruturas
NP EN1992 EC2 – Projeto de Estruturas de betão

NP EN1998 EC8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos

Consulta de projetos - Deficiências Estruturais à luz da regulamentação atual
Figura 1: Metodologia para elaboração da dissertação.
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1.3. Estrutura da dissertação
A dissertação apresenta-se dividida em cinco capítulos, entre os quais o presente capítulo de
introdução com o propósito de enquadrar o estudo e expor os objetivos a que se propõe.
No segundo capítulo é apresentada a análise da regulamentação antiga no domínio das
ações, onde se incide sobre o RBA (1935), RSCCS (1958), RSEP (1961) e RSA (1983),
abordando nomeadamente as sobrecargas e a ação sísmica, terminando com a respetiva
comparação com a regulamentação atual.
No terceiro capítulo surge a análise da regulamentação antiga no domínio de projeto de
estruturas de betão, engloba o estudo sobre o regulamento para o emprego do beton armado
(1918), RBA (1935), REBA (1967) e REBAP (1983), abordando-se os materiais, bases de cálculo
utilizadas e as resistências à flexão, esforço transverso e flexão composta, concluindo-se com a
comparação entre regulamentação antiga e a atual.
No quarto capítulo é realizada uma análise a um conjunto de projetos de edifícios de
diferentes épocas, com vista a caracterizar eventuais deficiências estruturais à luz da
regulamentação atual.
No quinto e último capítulo são explanadas as conclusões extraídas do trabalho, assim como
sugestões de desenvolvimentos futuros.
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2. Regulamentação antiga no domínio das ações
No presente capítulo apresenta-se a evolução da regulamentação antiga no domínio das
ações e a respetiva comparação com a NP EN1990 - EC0, NP EN1991-1-1 e NP EN1998 – EC8
subdividindo-se; respetivamente, em ações gravíticas e ação sísmica. A perceção da evolução
da regulamentação antiga e a análise pormenorizada dos eurocódigos, que se prevê a curto
prazo substituírem a regulamentação em vigor REBAP e RSA, constitui-se como fator
determinante para a análise de eventuais deficiências estruturais em edifícios. De facto, revelase fundamental perceber como são consideradas as ações e o respetivo valor numérico que lhes
é atribuído, já que os esforços de dimensionamento e respetivas quantidades de material (aço
betão) definem as dimensões e respetivas pormenorizações de armaduras das peças de betão
armado que constituem o edifício.
Segundo a NP EN1990 - EC0, as ações podem ser classificadas de acordo com vários
critérios, nomeadamente quanto à sua variação no tempo ou no espaço, à sua origem ou à sua
natureza [11].
Ações classificadas em função da variação no tempo:
•

Ação Permanente: ação cuja variação de intensidade no tempo é desprezável
ou é constante até atingir um valor limite;

•

Ação Variável: ação cuja variação de intensidade não é desprezável;

•

Ação de Acidente: ação de curta duração, com probabilidade de ocorrência
reduzida durante a vida útil da estrutura, mas com intensidade significativa;

Ações classificadas em função da variação no espaço:
•

Ação Fixa: ação que tem uma distribuição espacial fixa;

•

Ação Livre: ação que pode ter diversas distribuições espaciais;

Ações classificadas em função da origem:
•

Ação Direta: forças aplicadas diretamente à estrutura;

•

Ação Indireta: acelerações impostas à estrutura (ex: sismos);

Ações classificadas em função da natureza:
•

Ação Estática: ação que não provoca acelerações significativas na estrutura;

•

Ação Dinâmica: ação que provoca acelerações significativas na estrutura;

•

Ação Quase-estática: ação dinâmica representada por uma ação estática
equivalente;
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2.1. Evolução da regulamentação antiga – Ações gravíticas
A teoria do comportamento das estruturas de betão armado tem sido atualizada desde o
início do século XX, sendo natural que se verifique uma evolução à medida que cada
regulamento é introduzido, ainda que as alterações em termos das ações gravíticas não se
demonstrem significativas. Observa-se, contudo, a existência de alguns refinamentos e
inovações, resultantes da evolução tecnológica associada à construção [12].
No primeiro regulamento português de betão armado, os “engenheiros e construtores” tinham
liberdade de aplicar as regras que considerassem convenientes. Designada por “peso morto”, a
carga permanente correspondente ao peso próprio do betão era a única ação especificada (2500
kg/m3), enquanto a restante carga permanente e sobrecargas deviam ser consideradas para o
máximo valor possível estabelecido pelo projetista ou dono de obra, em função do uso. Os
esforços eram determinados para as cargas máximas atuantes sem majoração [4].
Em 1935 com a introdução do RBA são, pela primeira vez, especificadas as sobrecargas a
considerar no projeto de edifícios. Durante o período de aplicação do regulamento verificou-se
que a restante carga permanente (revestimentos e paredes não estruturais) estava incluída
frequentemente no valor das sobrecargas consideradas, o que na altura não era consensual,
tendo em conta que alguns autores defendiam que a restante carga permanente se deveria
adicionar à sobrecarga, indicando os diferentes valores conforme a solução construtiva [3, 13].
A necessidade de atualizar e agregar, num único documento, as disposições que definem as
ações a considerar no dimensionamento de estruturas de edifícios, levou, em 1961 à elaboração
do Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes (RSEP). O conceito de ação excecional
é introduzido, considerando a ação sísmica e ação do vento. Os valores das sobrecargas
correspondentes aos tipos de utilização não apresentaram alterações significativas, sendo que
os revestimentos e o peso das paredes divisórias passam ser assimilados a uma carga
uniformemente distribuída em todo o pavimento. Surgem especificados nos artigos 7.º e 8.º do
RSEP as hipóteses de ações a considerar no dimensionamento de estruturas, cujo o valor é
obtido pela combinação de ações (combinação tipo I e combinação tipo II) permanentes e
acidentais (vento e sismo) [3, 14].
O Regulamento de Segurança para Ações (RSA) é apresentado em 1983, revogando o até
então regulamento em vigor, o RSEP, numa perspetiva de atualizar a regulamentação portuguesa
e nela incorporar os progressos tecnológicos e assim acompanhar as tendências internacionais.
Os valores das sobrecargas passam a ser expressos no sistema internacional de unidades,
kN/m2, e, como é natural, não existem alterações aos seus valores. Devido à evolução da filosofia
de verificação de segurança introduzem-se profundas alterações relativamente aos critérios de
classificação e critérios de quantificação e combinação. As ações passam a ser quantificadas
por valores característicos, exceto as ações de acidentes que são por valores nominais. Os
coeficientes Ψ2, Ψ1 e Ψ0 multiplicados pelo valor da ação permitem obter os valores quase
permanentes, frequente e de combinação de ações variáveis. Os valores dos coeficientes de
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segurança (γg e γq) são quantificados para os diferentes estados limites (estados limites últimos
e estados limites de utilização). As combinações de ações são formuladas tendo em conta o
estado limite considerado e a probabilidade de atuação simultânea das ações intervenientes, por
utilização adequada dos valores das ações anteriormente definidos [3, 15].
Como pode observar-se na Tabela 1, os valores das sobrecargas não se alteraram
significativamente dado que as atribuições de valores numéricos às sobrecargas têm em
consideração a natureza dos fenómenos que as originam, porém a investigação desenvolvida
sobre o assunto permitiu pequenos aperfeiçoamentos à medida que os regulamentos eram
atualizados.
Tabela 1: Comparação dos valores das sobrecargas (adaptado) de [5].

Tipos de Utilização

RBA (1935)

RSEP (1961)

RSA (1983)

Casas de habitação

200 kgf/m2

200 kgf/m2

200 kgf/m2

Escritórios

300 kgf/m2

300 kgf/m2

300 kg/m2

Edifícios Públicos

400 kgf/m2

300 / 400 kgf/m2

300 / 400 kg/m2

Salas de espetáculo

500 kgf/m2

500 / 600 kgf/m2

500 / 600 kgf/m2

Garagens Públicas

600 kgf/m2

600 kgf/m2

500 kgf/m2
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2.2. NP EN1990 e NP EN1991-1-1: Ações Gravíticas

2.2.1. Peso Próprio e Sobrecargas
Nas estruturas de betão armado, a obtenção do peso próprio dos elementos que a constituem
deve ser obtido através dos pesos volúmicos e das dimensões dos materiais, sendo classificado
como uma ação permanente fixa. O peso próprio das construções é o somatório do peso
referente aos elementos estruturais e não estruturais, sendo que os valores a considerar se
encontram no Anexo A da NPEN1991-1-1. No caso de edifícios, os elementos não estruturais
englobam: revestimentos de paredes, pavimentos e coberturas, divisórias fixas, tetos falsos,
guardas de segurança, equipamentos fixos, equipamentos elétricos, entre outros elementos que
se possa incluir nesta categoria.
Para o betão de inertes correntes podem adotar-se os seguintes valores de peso volúmicos:
•

Betão simples:

24 kN/m3

•

Betão armado e pré-esforçado:

25 kN/m3

A determinação do peso próprio a partir dos pesos volúmicos indicados, e, ainda, das
dimensões nominais das peças de betão, conduz a valores médios que podem ser considerados
como os correspondentes valores característicos, sendo que o peso próprio total deve ser
considerado como uma única ação [16].
Nos edifícios, as cargas que resultam da sua ocupação são definidas como sobrecargas, e,
no projeto, consideradas como ações quase-estáticas, ou seja, ações dinâmicas representadas
por ações estáticas equivalentes num modelo de análise estática. Este tipo de ações são
classificadas como ações variáveis livres e são suscetíveis de serem aplicadas nas zonas que
correspondem a valores desfavoráveis para o efeito em causa [11, 16].
Na Tabela 2 pode observar-se que a principal diferença, em relação aos regulamentos
anteriormente analisados, prende-se com o facto das sobrecargas serem organizadas em
categorias correspondente ao tipo de utilização, assim como serem definidos valores
característicos de uma carga uniformemente distribuída (qk) e de uma carga concentrada vertical
(Qk), que no caso dos pavimentos corresponde, respetivamente, à determinação de efeitos
globais e à determinação de efeitos locais, salvaguardando uma resistência local mínima da
estrutura do pavimento. No cálculo de pilares ou de paredes, poderá considerar-se que as
sobrecargas estão uniformemente distribuídas em cada piso, não sendo assim necessário
considerar a alternância de sobrecargas [16].
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Tabela 2 - Pavimentos e coberturas - categorias e sobrecargas (adaptado) de [16].

Categoria

Utilização

QK

(kN/m2)

(kN/m2)

A

Atividades domésticas e
residenciais

2,0

2,0

B

Escritórios

3,0

4,0

C11: 3,0

4,0

C21: 4,0

4,0

C31: 5,0

4,0

C41: 5,0

7,0

C51: 6,0

4,5

D11: 4,0

4,0

D21: 4,0

6,0

Pavimentos

C

D

Pavimentos

qk

Utilizações de caráter coletivo
(exceto as correspondentes às
categorias A, B e D)

Atividades comerciais

F

Acesso limitado a veículos ligeiros
(com peso bruto ≤ 30 kN e menos
que 9 lugares, não incluindo o do
condutor)

2,5

15,0

G

Acesso limitado a veículos ligeiros
e médios (com peso bruto ≤ 160
kN, em 2 eixos)

5,0

75,0

H

Coberturas não acessíveis,
exceto para operações de
manutenção e reparação

0,4

1,0

I

Coberturas acessíveis com
utilização análoga a uma das
definidas para as categorias A a
G

de zonas
de
circulação

Coberturas

Valores iguais aos
definidos

para

categorias (A a G)

Nota 1: A terminologia C1, C2, C3, C4, C5, D1 e D2 corresponde a exemplos contemplados na tabela
original.
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2.3. Evolução da regulamentação antiga – Ação Sísmica
O dimensionamento sísmico e as tecnologias de construção sofreram desenvolvimentos
significativos ao longo do tempo. A fim de evitar o colapso de edifícios ao mesmo tempo que se
mantém a economia na construção, os métodos de dimensionamento e regulamentação atuais
permitem que as estruturas sejam capazes de se deformarem plasticamente, ou seja, a estrutura
reage elasticamente até a um dado momento e seguidamente entra num patamar de cedência,
onde se deforma plasticamente até ao ponto de rotura. Isto implica que um grande número de
edifícios, cujos métodos de dimensionamento e regulamentação não contemplam as tecnologias
atuais possam ser significativamente danificados ou, em último caso, colapsarem por
apresentarem deficiências de ductilidade. A filosofia de projeto atual permite diminuir
significativamente o risco de perdas humanas e assegurar que estruturas fulcrais, como é o caso
de hospitais e quarteis de bombeiros, permaneçam funcionais para dar resposta em caso de
catástrofe [17].
As estruturas de engenharia civil são hoje dimensionadas para resistirem às ações mais
desfavoráveis expectáveis durante o seu período de vida útil, sendo dotadas da capacidade
necessária para suportar eficazmente as exigências que a ação sísmica implica. Prevê-se que o
panorama legislativo atual se modifique brevemente com a publicação dos Eurocódigos, sendo
que para compreender o comportamento e desempenho de estruturas antigas é de extrema
importância, rever e comparar o que foi feito anteriormente, caso se pretenda reabilitar e reforçar
edifícios antigos [18].

2.3.1. Regulamento de Segurança de Construções Contra Sismos –
1958
O primeiro regulamento português a considerar explicitamente a ação sísmica foi o RSCCS,
aprovado pelo ministério das obras públicas em maio de 1958. A forte sismicidade do país
juntamente com a perceção à época da importância de garantir um elevado grau de segurança
dos núcleos populacionais, bem como o impacto económico negativo relacionado com o colapso
de estruturas aquando de um sismo, foram o mote para se desenvolver um documento específico
sobre o dimensionamento de estruturas para resistir à ação sísmica, complementando, assim, o
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado em agosto de 1951 [19].
A carta de delimitação das zonas de risco sísmico elaborada com base na carta sismológica
de Portugal e na carta geológica de Portugal é o primeiro ponto abordado no regulamento. A
atividade sísmica é avaliada na consideração conjunta de três elementos, a frequência e a
intensidade dos sismos que ocorrem na região e o número de epicentros nela localizados,
englobando a consideração das condições de natureza geológica de cada local [18, 19]. Na
Figura 2 pode observar-se o zonamento sísmico de Portugal anexo ao regulamento. De referir
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ainda que as estruturas localizadas nas regiões abrangidas pela zona C não necessitavam de
dimensionamento para a ação sísmica.

Figura 2: Zonamento sísmico de Portugal continental - RSCCS (1958) [19].

As forças sísmicas a considerar eram definidas como sendo forças estáticas horizontais
equivalentes à ação sísmica. A força estática equivalente era obtida multiplicando a massa da
estrutura por um coeficiente sísmico como se observa na Equação 1 [19].

𝐹ℎ = 𝑐 𝑊
em que:

(1)

𝐹ℎ - Força estática horizontal equivalente;
𝑐 - Coeficiente sísmico;
𝑊 – Massa da estrutura;

Embora o âmbito de aplicação do regulamento fosse para todas as construções os valores
dos coeficientes sísmicos, obtidos de acordo com as linhas gerais de regulamentos
internacionais como o alemão, francês e japonês, só eram apresentados para os edifícios como
pode observar-se na Figura 3. Relativamente à combinação de ações envolvendo a ação
sísmica, só se deveria considerar simultaneamente a ação das cargas permanentes e a parcela
das sobrecargas de caracter também permanente [3].
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Figura 3: Coeficiente sísmico c - RSCCS (1958) [19].

2.3.2. Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes – 1961
Os casos de estudo internacionais, mais propiamente as aprendizagens que resultam da sua
análise, implicaram a necessidade de atualizar a regulamentação nacional. Os ensinamentos
retirados pela observação do comportamento das construções durante o sismo de Agadir em
1960, bem como os desenvolvimentos na investigação da ação sísmica foram dois dos motivos
que justificaram a entrada em vigor, em 1961, do RSEP com as respetivas alterações ao
regulamento anterior. Não sofrendo alterações significativas em relação ao RSCCS e
aproveitando o facto da necessidade de agregar as ações num único documento, surgem no
RSEP um conjunto de melhorias no que diz respeito à ação sísmica [14].
A delimitação das zonas sísmicas não sofreu alterações, continuando o continente e as ilhas
divididos em três zonas, A, B e C, classificadas como, forte, médio e fraco risco sísmico. As
estruturas localizadas na zona C não são suscetíveis de serem consideradas para a ação
sísmica. Esta ação continua a ser assimilada a uma força estática horizontal atuando em
qualquer direção e sentido [14].
As alterações ao regulamento anterior consistem fundamentalmente no aumento dos valores
do coeficiente sísmico para terrenos com características que façam prever ações sísmicas mais
elevadas e, no caso em que as estruturas não disponham de elementos de travamento não
estruturais que lhe confiram uma resistência adicional como pode observar-se na Figura 4.
Salienta-se que os coeficientes sísmicos passam a agora a ser apresentados para estruturas
que não só edifícios, ao contrário do regulamento anterior [3].
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Figura 4: Coeficiente sísmico c - RSEP (1961) [14].

2.3.3. Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios
e Pontes – 1983
O regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes foi emitido em
1983 e, seguindo as tendências e desenvolvimentos do CEB (Comité Euro-Internacional du
Béton), corresponde a uma aproximação da regulamentação portuguesa aos códigos de outros
países. Trata-se de um documento que juntamente com o REBAP, estabelece as regras para as
verificações de segurança de estruturas, especificamente definindo as ações a considerar. As
disposições relativas à ação sísmica sofreram alterações significativas com o aumento do rigor
na modelação dos seus efeitos na estrutura. O método dos coeficientes sísmicos deixa de ser
único para quantificar a ação sísmica, pois a aplicação de métodos de análise dinâmica passa a
ser considerada no regulamento [15, 20].
O zonamento do território sofreu alterações significativas, sendo que o país fica agora dividido
em quatro zonas, A, B, C e D, representando, respetivamente, uma ordem decrescente de
sismicidade, como pode observar-se na Figura 5 [21].

Figura 5 - Zonamento Sísmico de Portugal Continental - RSA (1983) [15].
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A quantificação da ação sísmica sofre, deste modo, evidentes alterações em relação à
regulamentação anterior, dado que para além da alteração ao zonamento sísmico do país, a
ação sísmica passa a depender de parâmetros como: a natureza do terreno onde a estrutura
está implementada, a frequência própria, o coeficiente de amortecimento e o seu comportamento
dinâmico da estrutura [22].
No RSA a caracterização da ação sísmica pode ser feita, simplificadamente, por espetros de
resposta. Na Figura 6 pode-se observar o espetro de resposta da zona A (terreno tipo II) para as
componentes horizontais. De referir que os espetros de resposta relativos à componente vertical
obtêm-se multiplicando as respetivas ordenadas dos espetros de resposta para a componente
horizontal por dois terços. A resposta de cada modo de vibração e a resposta global da estrutura
pode ser obtida por uma ponderação quadrática, ou seja, a resposta devida a cada um dos
espetros pelos quais a ação sísmica é quantificada pode ser obtida por meio da raiz quadrada
da soma dos quadrados. A resposta global da estrutura pode ser obtida por uma ponderação
análoga das respostas correspondentes a cada modo de vibração [15].

Figura 6 - Espetro de resposta - Zona A, terreno tipo II -RSA (1983) [15].

Consideram-se dois tipos de ação, tipo I (sismo próximo) e tipo II (sismo afastado),
representando respetivamente um sismo de magnitude moderada a uma pequena distância focal
e um sismo de maior magnitude a uma distância focal maior. A influência da sismicidade é
considerada por um coeficiente de sismicidade, α, tendo em conta a zona onde a construção
está localizada, como pode observar-se na Tabela 3 [15].
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Tabela 3 - Valores do coeficiente de sismicidade α [15].

Zona sísmica

α

A

1,0

B

0,7

C

0,5

D

0,3

O parâmetro da natureza do terreno é considerado em função da divisão presente na Tabela
4 [15].
Tabela 4 - Natureza do terreno [15].

Tipo de Terreno

Natureza do Terreno

Tipo I

Rochas e solos coerentes rijos

Tipo II

Solos

coerentes

muito

duros,

duros e de consistência média,
solos incoerentes compactos
Tipo III

Solos coerentes moles e muito
moles, solos incoerentes soltos

A utilização de métodos de análise estática, ou seja, quando de um modo simplificado, se
supõem que estão aplicadas na estrutura forças estáticas que atuam separadamente nas duas
direções, compreende um conjunto de condições que a estrutura deve satisfazer para a sua
aplicação. No caso dos edifícios, a planta não deve apresentar distribuições desproporcionais
entre a massa e a rigidez, no desenvolvimento do edifício em altura não se deve verificar
variações de massa ou de rigidez, não ser uma estrutura demasiado deformável e os pisos serem
compostos de forma a que se considere como diafragma indeformáveis no seu plano [15].
O conceito de coeficiente de comportamento é introduzido e, na aplicação dos métodos de
análise dinâmica pode admitir-se que a estrutura tem comportamento linear e corrigir os
resultados obtidos, dividindo-os pelo coeficiente de comportamento. Este parâmetro depende do
tipo de estrutura e das suas características de ductilidade (ductilidade normal ou melhorada)
como se constata na Tabela 5 [22, 23].
No regulamento é também introduzido o conceito de coeficiente de importância, sendo
considerado para infraestruturas críticas suscetíveis de continuarem operacionais após
ocorrência de um sismo. Neste tipo de estruturas o coeficiente de comportamento é reduzido em
trinta por cento [22].
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Para as estruturas acima indicadas e sendo aplicado um modelo de análise estática as forças
equivalentes são calculadas multiplicando as ações gravíticas por um coeficiente sísmico, como
indicado nas Equações 2 e 3, onde, 𝐹ℎ e 𝛽 são dados por:

𝐹ℎ = 𝛽𝑊
em que:

(2)

𝛽 – Coeficiente sísmico;
W – Ações gravíticas;

𝛼

𝛽 = 𝛽0 𝜂
em que:

(3)

𝛽0 – Coeficiente sísmico de referência indicado na Tabela 5;
𝛼 – Coeficiente de sismicidade da zona em que se localiza a obra indicado na
Tabela 3;

𝜂 – Coeficiente de comportamento, que depende da ductilidade da estrutura,
indicado na Tabela 5;

Tabela 5 - Valores do coeficiente sísmico de referência e coeficiente de comportamento (adaptado) de [15,
23].

Tipo de

Frequência própria

Terreno

fundamental da

β0

Tipo de

Grau de

η

Estrutura

Ductilidade

Estrutura em

Normal

2,5

Melhorada

3,5

Normal

2,0

Melhorada

2,5

Normal

1,5

Melhorada

2,0

estrutura (Hz)
I

0,5≤ f < 5,6;
f≥5,6

II

0,5≤ f < 4,0;
f≥4,0

III

0,5≤ f < 2,0;
f≥2,0

0,17 √𝑓

Pórtico

0,40

Estrutura mista

0,20 √𝑓

pórtico-parede

0,40

Estrutura-

0,23 √𝑓

parede

0,32

O RSA recomenda que os efeitos da ação sísmica sejam obtidos através de uma análise
dinâmica linear, com a exceção de construções regulares, sendo para o efeito anexados ao
regulamento espetros de resposta. Na aplicação destes métodos admite-se que as estruturas
têm comportamento linear. A correção dos resultados obtidos faz-se dividindo-os pelo coeficiente
de comportamento [15].
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No capítulo XII – Disposições relativas a estruturas de ductilidade melhorada do REBAP é
introduzido o conceito de “capacity design” acompanhado dos métodos de cálculo e de
disposições relativas à pormenorização necessárias para garantir a ductilidade da estrutura. A
filosofia do conceito consiste em procurar a adoção de regras de conceção e dimensionamento
de maneira a garantir um comportamento adequado da estrutura sujeita a um sismo, tirando-se
proveito da capacidade resistente de cada elemento estrutural. De referir que estas disposições
consideradas opcionais não foram adotadas pela maioria dos projetistas portugueses, que
continuaram a adotar o dimensionamento no qual se considera uma distribuição de esforços
elásticos, corrigidos pelo coeficiente de comportamento [22, 24].

2.4. NP EN1998-1: Ação Sísmica
A filosofia de dimensionamento definida no Eurocódigo 8 (EC8) têm como finalidade
assegurar que na eventualidade de ocorrência de eventos sísmicos as vidas humanas são
protegidas, os danos são limitados e as estruturas consideradas importantes para a proteção
civil se mantêm operacionais. Materializam-se dois requisitos de verificação de segurança, o de
não ocorrer colapso e o da limitação de danos. As principais disposições do EC8 contemplam a
possibilidade de exploração do comportamento não linear dos materiais constituintes da
estrutura, recorrendo para isso aos coeficientes de comportamento variáveis consoante o tipo de
estrutura e a sua ductilidade. A definição da ação sísmica deve ter em conta fatores como as
exigências de desempenho, tipo de ação sísmica, representação da ação sísmica, zonamento
do território e a classificação dos solos [18, 25, 26].
O requisito de não ocorrência de colapso tem como finalidade garantir que aquando da
ocorrência de um sismo o colapso, tanto global como local, não acontece, e a manutenção da
integridade estrutural é assegurada. A necessidade de garantir uma “capacidade resistente
residual” vem especificamente discriminada no EC8, enquanto que no RSA a definição não vem
explicita, apesar de indiretamente as exigências de verificação de segurança o contemplarem.
Na definição da ação sísmica de projeto este fenómeno está associado a 10% de probabilidade
de ser excedido no período de vida de 50 anos [26].
O requisito de limitação de danos está associado a um evento sísmico com maior
probabilidade de ocorrência, ou seja, para um sismo que tem uma probabilidade de 10% de ser
excedido num período de 10 anos. O requisito é considerado para que um edifício sujeito a um
sismo frequente não sofra danos estruturais, admitindo-se contudo danos não significativos nos
seus elementos não estruturais, tendo sempre em consideração o princípio da economia [22,
26].
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2.4.1. Evolução do zonamento sísmico
De acordo com a NP EN1998 – Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios,
o zonamento sísmico do território é responsabilidade das autoridades de cada país. No anexo
nacional do EC8, são apresentadas alterações significativas para o sismo afastado (tipo I) e para
o sismo próximo (tipo II), destacando-se um zonamento sísmico muito mais detalhado e seletivo,
compreendendo também um zonamento para cada cenário de ação sísmica. Na Figura 7 está
presente o zonamento sísmico em Portugal Continental dos regulamentos de 1958, 1961 e de
1983, bem como a divisão contemplada no anexo nacional do EC8 [22].

Figura 7 - Evolução do zonamento da ação sísmica em Portugal continental (adaptado) de [3].

2.4.2. Definição da ação sísmica através dos espetros de resposta
A presente norma permite que a determinação dos efeitos da ação sísmica seja feita através
de modelos de análise dinâmica linear e não linear ou modelos lineares e não lineares recorrendo
a forças estáticas equivalentes. São considerados dois tipos de ação sísmica, à semelhança do
RSA, definidos por espetros de resposta de acelerações. A norma permite ainda, uma
representação alternativa da ação sísmica, nomeadamente, por meio de acelerogramas artificiais
gerados de forma a corresponderem ao espetro de resposta definidos [18].
2.4.2.1.

Análise Elástica Linear

Como mencionado anteriormente a análise da ação sísmica pode ser feita através de forças
laterais ou por análise modal por espetro de resposta, sendo esta última suscetível de ser usada
para todo o tipo de edifícios [25].
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A análise por forças laterais é uma abordagem simplificada, permitida segundo condições
estipuladas nas normas ou regulamentos. Às condições contempladas no RSA juntam-se, no
EC8, a condição de que a contribuição dos modos de vibração superiores aos fundamentais para
cada direção seja desprezável, bem como que a estrutura seja considerada regular em altura
[26].
A análise modal por espetro de resposta caracteriza melhor a resposta da estrutura à ação
sísmica, na medida em que considera os movimentos do solo e os seus respetivos efeitos. Os
espetros de resposta são estabelecidos pelo anexo nacional, pela diferenciação de valores dos
parâmetros que definem o espetro (S, TB, TC, TD e fator do terreno) [22, 26].
A combinação dos modos pode ser feita de duas maneiras possíveis, a regra SRSS (Square
Root of the Sum of the Squares), quando os modos de vibração são independentes, ou, caso
contrário, a regra CQC (complete quadratic combination), método que considera o efeito da
correlação entre os modos de vibração [26].
Na Figura 8 observa-se, para a região de Lisboa, a intensidade sísmica definida pelo espetro
de resposta elástico, comparando-se o valor da NP EN1998 com o RSA e o RSCCS. Os espetros
indicados consideram a influência do tipo de solo, já abordada no regulamento de 1958 (RSCCS).
Verifica-se que a ação sísmica para a maior parte das estruturas com frequência própria entre 1
e 2 Hz tem, na NP EN1998, um significativo agravamento em relação à restante regulamentação.
Importa referir que só em 1983 é que foi introduzido o conceito de coeficiente de comportamento
em função da ductilidade da estrutura, ou seja, esta não é uma comparação direta uma vez que
na regulamentação mais antiga não se definam coeficientes de comportamento [22].

Figura 8 - Comparação da envolvente dos espetros de resposta elásticos [22].
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2.4.2.2.

Natureza do terreno

O efeito do tipo de solo na ação sísmica já era considerado no RSCCS, no qual se
aconselhava a majorar os valores para condições desfavoráveis do terreno de fundação. Em
1961 com o RSEP não se verificou grandes alterações, apenas pequenas atualizações nos
valores dos coeficientes sísmicos a considerar. Em 1983 com o RSA dá-se uma mudança de
paradigma e passa-se a ter bem definido três tipos de solo [3].
No anexo NA.1 da NP EN1998-1 estão considerados 5 tipos de terrenos, uma atualização
face ao regulamento de 1983. Na Tabela 6 estão explanados os tipos de terreno a considerar na
definição da ação sísmica.
Tabela 6 - Tipos de terrenos - NP EN 1998 (adaptado) de [25].

Tipo de terreno
A

Descrição da sua constituição
rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua no
máximo, 5 m de material mais fraco à superfície

B

depósitos de areia muito compacta, seixo (cascalho) ou de argila muito
rija

C

depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta,
de seixo (cascalho) ou de argila rija

D

depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a média ou de
solos predominantemente coesivos de consistência mole ou dura;

E

perfil de solo com um estrato aluvionar.

2.4.2.3. Classes e coeficientes de importância
No RSEP, regulamento baseado essencialmente no RSCCS de 1958, recomendava-se que
para construções onde se pretendesse minimizar os estragos, os coeficientes sísmicos deviam
ser aumentados, controlando assim indiretamente a probabilidade de ocorrência de danos
causados por um sismo [3].
No EC8 os edifícios são classificados em 4 classes de importância como se pode verificar na
Tabela 7, estas são caracterizadas por diferentes coeficientes de importância ( 𝛾𝐼 ), em função
das consequências relacionadas com o colapso após um sismo em termos de vidas humanas,
importância para a proteção civil e segurança pública e consequências socias e económicas [25].
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Tabela 7 - Classes de importância para os edifícios [25].

Classe de

Edifícios

importância
I

Edifícios de importância menor para a segurança pública, como por exemplo
edifícios agrícolas, etc.

II

Edifícios correntes, não pertencentes às outras categorias.

III

Edifícios cuja resistência sísmica é importante tendo em vista as
consequências associadas ao colapso, como por exemplo escolas, salas de
reunião, instituições culturais, etc.

IV

Edifícios cuja integridade em caso de sismo é de importância vital para a
proteção civil, como por exemplo hospitais, quartéis de bombeiros, centrais
elétricas, etc.

21

22

3. Regulamentação antiga no domínio do
dimensionamento de estruturas de betão
No presente capítulo apresentam-se os aspetos principais da evolução da regulamentação
antiga no domínio do dimensionamento e a respetiva comparação com a NP EN1990 – EC0 e
NP EN1992 – EC2.
A teoria de dimensionamento de estruturas de betão armado começou a ser estabelecida no
início do século XX, onde, naturalmente, através de avanços tecnológicos, foi sendo atualizada,
desenvolvendo-se novas práticas e conceitos associados a técnicas de construção, perceção do
comportamento das estruturas de betão e filosofia de segurança. Nos anos 60 verificaram-se
importantes avanços na filosofia de dimensionamento de estruturas, nomeadamente, a filosofia
de dimensionamento de estruturas aos estados limite. Na regulamentação introduzida
recentemente não se observa alterações profundas, somente algumas atualizações e
refinamentos. De facto, a evolução das propriedades dos materiais, nomeadamente, o aumento
das classes de resistência do betão e o tratamento da durabilidade das estruturas constitui-se
como a atualização mais relevante [27].
O estudo da evolução da regulamentação ao nível da utilização e consideração dos materiais
que constituem as estruturas de betão, das bases de cálculo utilizada para efeitos de
dimensionamento, da consideração da resistência à flexão simples, ao esforço transverso e à
flexão composta e, ainda, verificação da segurança aos estados limites é, fundamental, para
perceção do funcionamento da estrutura e avaliação dos problemas estruturais à luz da
regulamentação atual, mais propriamente, os Eurocódigos.

3.1. Regulamento para o emprego do beton armado - 1918
O regulamento para o emprego do beton armado foi elaborado pela Associação dos
Engenheiros Portugueses. Os projetos eram obrigatoriamente aprovados pelas repartições
técnicas do estado ou pelos corpos administrativos. Cada projeto devia compreender: memória
descritiva, desenhos com a respetiva cotagem, indicação da qualidade dos materiais e a
dosagem do betão [5].

3.1.1. Materiais: Aço e Betão
O regulamento de 1918 divide os materiais em 6 capítulos, respetivamente, cimento, areia,
pedra, água, betão e aço. As disposições descritas nestes capítulos afirmam-se como sendo
diretivas para garantir a qualidade dos materiais usados na construção.
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Relativamente ao betão, é designada no regulamento uma dosagem tipo, ou seja, a sua
composição está prescrita no regulamento, sendo 300 kg/m3 de cimento, 400 litros de areia e
800 litros de pedra para o betão normal. A resistência era definida pelo valor médio dos resultados
dos ensaios à compressão simples, aos 28 dias, de cubos de aresta de 20 cm, devendo ser
superior a 120 kgf/cm2 [3–5].
À data da elaboração do regulamento considerava-se então o aço liso de dureza natural com
tensão última de rotura (𝑓𝑠𝑢 ) a variar de 3800 a 4600 kgf/cm2, o limite de elasticidade
compreendia-se a 50% da resistência à rotura, a variar de 1900 a 2300 kg/cm2 e uma grande
ductilidade definida pela extensão mínima após rotura (𝜀𝑢 ) de 22% [3–5].

3.1.2. Modelos de verificação da segurança
Para o dimensionamento de estruturas de betão recorria-se a modelos simplificados de
avaliação de esforços e a métodos gráficos ou tabelas para a verificação das seções. O cálculo
de esforços é baseado num modelo elástico linear, com a resistência à tração do betão
desprezada. A verificação de segurança é feita através do critério de tensões admissíveis, sendo
que na verificação da segurança à rotura as capacidades resistentes são minoradas e as ações
não são majoradas, ou seja, no valor das tensões admissíveis já está considerado o coeficiente
global de segurança. A verificação da segurança é efetuada comparando as tensões máximas
calculadas para as cargas de serviço (cargas permanentes e variáveis) com os valores das
tensões admissíveis, como se pode verificar na Equação 4 [3, 4].

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ≤ 𝜎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎

(4)

3.1.3. Flexão simples
Para os elementos sujeitos à flexão simples, as tensões eram calculadas na seção em fase
fendilhada, admitindo-se um diagrama linear de tensões no betão à compressão como se pode
observar na Figura 9, desprezando a contribuição do betão à tração. Os momentos admissíveis
eram assim inferiores aos momentos resistentes de cálculo, adotando-se critérios de tensão
normal admissível para o betão (σb) de 40 kgf/cm2 ou uma tensão normal admissível para o aço
(σa) de 1100 kg/cm2 [3–5].
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Figura 9 - Diagrama linear de tensões (1918) [5].

3.1.4. Esforço Transverso
A resistência ao esforço transverso deve ser analisada separadamente para elementos sem
armaduras transversais, tipicamente lajes, e para elementos com armaduras transversais, como
vigas e pilares. No início do século XX, a treliça de Ritter e Mörsch teorizou, conforme o modelo
na Figura 10, o comportamento de peças de betão armado sujeitas ao esforço transverso e à
flexão. O regulamento de 1918 não faz referência a este modelo, apresentando valores de
tensões admissíveis para o betão e o aço (σb= 4,4 kg/cm2 e σa= 880 kg/cm2), embora à época as
obras de referência compreendessem o modelo de Ritter e Mörsch para o dimensionamento de
estruturas [3, 5].

Figura 10 - Modelo da treliça de Ritter e Mörsch [28].
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3.1.5. Flexão composta
A verificação à flexão composta é considerada no regulamento através do método das
tensões admissíveis, delimitando a compressão máxima no betão em serviço (σb= 40 kg/cm2).
As peças carregadas de topo, como eram designados os pilares no regulamento de 1918, eram
armados com 4 varões longitudinais e cintas bastante afastadas, uma vez que não era
considerada nenhuma indicação para o cálculo das armaduras e as respetivas armaduras
mínimas [3, 4].

3.1.6. Pormenorização de armaduras
O capítulo IV do regulamento de 1918 contempla as disposições relativas à pormenorização
e colocação de armaduras. De facto, não existia nenhum tipo de indicação quanto à disposição
espacial dos varões bem como do tipo de amarração dos mesmos. As armaduras deveriam
apresentar robustez suficiente para resistirem às solicitações na fase construtiva. Nas lajes eram
colocadas obrigatoriamente armaduras de distribuição em ângulo de 90º com as armaduras
principais, sendo que a ligação entre as vigas e a laje era feita pelo prolongamento das
armaduras de distribuição e, as armaduras principais deveriam prolongar-se para cima da viga.
O espaçamento entre varões era no mínimo 1,5 o seu diâmetro, de maneira a permitir uma
betonagem adequada. Os recobrimentos estavam definidos como sendo superiores a 20mm no
caso dos pilares e das vigas e 10mm no caso lajes, sendo estes o dobro no caso de a estrutura
envergar requisitos especiais de resistência ao fogo ou a agentes agressivos. De referir ainda
que, os varões tracionados deveriam ser encurvados em gancho sobrepondo a armadura, como
pode observar-se na Figura 11 [4].

Figura 11 - Pormenorização de armaduras de uma viga- edifício datado de 1928
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3.2. Regulamento do Betão Armado - 1935
Os ensinamentos que resultaram de uma participação mais ativa da comunidade científica na
investigação das propriedades físicas do cimento, desenvolvimento na teoria de resistência dos
materiais e progressos na siderurgia, constituíram o mote para 17 anos depois, em 1935, se
desenvolver um novo regulamento fundamentado com base na regulamentação europeia da
época [13].

3.2.1. Materiais: Aço e Betão
À semelhança do regulamento anterior, para o betão, era considerada uma dosagem tipo com
os mesmos 300 kg/m3 de cimento, 400 litros de areia e 800 litros de agregrado para o betão
normal. A diferença consiste em ser igualmente definido para betões com características
especiais as dosagens tipo, assim como a obrigatoriedade de nas obras consideradas de grande
importância os materiais serem ensaiados em laboratórios certificados de maneira a satisfazer o
previsto no caderno de encargos. A resistência mínima, aos 28 dias, passa de 120 kg/cm 2 para
180 kg/cm2 [5, 13].
As disposições relativas ao aço não sofreram alterações significativas, apenas pequenas
atualizações nos valores, com: 𝑓𝑠𝑢 = 3700 kg/cm2, o limite de elasticidade a 60% da resistência
à rotura (2200 kg/cm2) e uma extensão mínima após rotura de 24%. Os diâmetros das armaduras
eram definidos em polegadas com as áreas das seções dos varões lisos indicadas em cm 2, como
se pode observar na Figura 12, com a recomendação de não se utilizar soldadura para a emenda
dos varões [3, 5, 13].

Figura 12 - Tabela de seção de varões com diâmetro em polegadas [5].
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3.2.2. Modelos de verificação da segurança
Os critérios de segurança contemplados no regulamento de 1935, continuaram a ser a
comparação realizada entre as tensões máximas calculadas para ações de serviço e os valores
das tensões admissíveis. As diferenças relativas às disposições para a verificação de segurança
entre o regulamento de 1918 e o regulamento de 1935 não são significativas, apresentam-se
apenas atualizações no que diz respeito ao valor das tensões admissíveis, designadas por limites
de fadiga, como se pode verificar na Tabela 8 [3].
Tabela 8 - Comparação entre valores de tensões admissíveis (limites de fadiga).

Regulamento de 1918

Regulamento de 1935

Betão, à compressão (σb)

40 kg/cm2

40 a 45 kg/cm2

Betão, ao corte (τb)

4,4 kg/cm2

4,0 kg/cm2

Aço, à tração (σa)

1100 a 1400 kg/cm2

1200 kg/cm2 (aço corrente)
1500

kg/cm2

(aço

com

𝑓𝑠𝑢 >4800 kg/cm2)
Aço, ao corte (τa)

880 kg/cm2

880 kg/cm2

No que diz respeito ao betão à compressão o regulamento de 1935 contempla ainda o valor
da tensão admissível para o betão à flexão simples ou composta (σb= 45 a 50 kg/cm2), o que não
se verifica no regulamento de 1918, estando apenas explícito o valor da tensão admissível para
o betão à compressão simples.
Em relação ao betão ao corte, o regulamento faz ainda a distinção entre elementos com e
sem armaduras transversais. A tensão máxima admissível para elementos, solicitados ao corte
com armadura transversal é de τb = 14 a 16 kg/cm2, enquanto que para elementos solicitados ao
corte sem armadura transversal é de τb= 4,0 a 6,0 kg/cm2.

3.2.3. Flexão simples
O cálculo de esforços continua a ser baseado num modelo elástico linear. À semelhança do
regulamento anterior, a resistência do betão à tração é desprezada e, no cálculo de tensões, a
relação tensão/deformação do betão à compressão era admitida como elástica e linear. Na
Figura 13 podemos observar o diagrama linear de tensões e os respetivos limites de fadiga para
o betão e para o aço [3, 5].
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Figura 13 - Diagrama linear de tensões (1935) [5].

No que diz respeito ao betão constituído por cimento Portland normal (dosagem prescrita:
betão de 300kg/m3 de cimento), a fixação dos limites de fadiga é feita com base nos diversos
regulamentos internacionais, salvaguardando-se as obras importantes cujo requisito era a
definição dos limites tendo em conta os valores médios dos ensaios à compressão simples,
usando provetes de 20 cm de aresta, preparados nas mesmas condições do betão da obra [13].
Os limites de fadiga do betão são fixados numa tabela contemplada no regulamento, como
se pode observar na Figura 14. Para betões compreendidos como de alta resistência, os valores
para os limites de fadiga dependem da resistência à compressão, sendo esse valor é traduzido
na tabela por C. Em betões com dosagens diferentes das indicadas no regulamento utilizam-se
os valores delimitados pelos ensaios, através de provetes com 20 cm de aresta. Os limites do
aço são também dispostos no regulamento, onde, o limite à fadiga do aço à tração é de 1 200
kg/cm2, exceto no emprego de aços especiais que pode chegar a 1 500 kg/cm2 [13].

Figura 14 - Limites de fadiga do betão à compressão simples ou à compressão resultante da flexão
simples ou composta [13].
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3.2.4. Esforço transverso
Relativamente ao esforço transverso, o artigo 23º do regulamento de 1935 afirma que as
tensões tangenciais devem ser verificadas para todas as peças de betão armado sujeitas à
flexão, desprezando os varões inclinados ou os estribos, recorrendo à Equação 5 [13]:
𝑇
𝑏𝑧

em que:

(5)

𝑇 - Esforço transverso na seção
𝑏 – Largura da seção retangular ou da alma nas seções em T
𝑧 – Braço da alavanca do binário de forças

As tensões limites para o betão correspondem a 6,0 kg/cm2 para as lajes e 4,0 kg/cm2 para
as vigas. O regulamento define que valores de tensões superiores ao limite estipulado devem
ser justificados com cálculos, demonstrando que na peça de betão armado existe armadura
(varões inclinados ou estribos) suficiente para resistir por si só a todas as tensões tangenciais
[13].
Na Figura 15 observa-se que a capacidade resistente para elementos sem armaduras
transversais, aplicando os diferentes regulamentos, é superior para elementos dimensionados
com as disposições no regulamento de 1935. Esta diferença pode ser justificada com o aumento
considerável de atenção relativa ao tratamento das disposições construtivas e à colocação de
estribos juntamente com varões colocados a 45º junto dos apoios [3].

Figura 15 - Resistência ao esforço transverso em elementos sem armaduras transversais (adaptado) de
[3]

3.2.5. Flexão composta
Os pilares solicitados à flexão composta, designados no regulamento como suportes,
deveriam conter uma armadura transversal formada por cintas a envolver a armadura
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longitudinal. O regulamento define que a verificação da segurança de elementos sujeitos a flexão
composta deve ser realizada quando a altura for superior 15 vezes à menor dimensão da seção
transversal no caso dos suportes ordinários, ou, 13 vezes o diâmetro no caso do suporte ser
reforçado [13].

3.2.6. Pormenorização de armaduras
No RBA verificou-se um aumento considerável relativamente ao tratamento das disposições
construtivas. À semelhança do regulamento anterior eram consideradas disposições para
garantir que a armadura não era danificada durante a execução da obra. A dobragem dos varões
nas extremidades continua a ser executada com a forma de gancho. A sobreposição dos varões
para as emendas deve ser no mínimo 30 vezes o diâmetro dos varões [4].
No que concerne à resistência ao esforço transverso deveriam, para além dos estribos, ser
colocados varões a 45º junto dos apoios, em que alguns estavam associados à dispensa de
varões longitudinais de resistência ao momento fletor [3].
O regulamento de 1935 é muito pouco específico no que diz respeito às disposições
construtivas dos pilares. Os pilares são divididos em duas categorias, ordinários e reforçados,
sendo que para os pilares ordinários as cintas eram poligonais ou circulares, com espaçamento
que não deviam exceder a menor dimensão da secção transversal nem 12 vezes o diâmetro dos
varões longitudinais. Para os designados no regulamento de pilares reforçados, o espaçamento
da armadura transversal diminui, não devendo exceder 1⁄5 do diâmetro do núcleo de betão nem
8 cm, as cintas deviam ser circulares ou helicoidais [13].

3.3. Regulamento de Estruturas de Betão Armado – 1967
O Regulamento de Estruturas de Betão Armado de 1967 surge através de um estudo efetuado
pela Comissão de Revisão dos Regulamentos Técnicos, com base num trabalho preliminar
levado a cabo pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Com efeito, conclui-se, que
os progressos ao nível científico e tecnológico, no que diz respeito a novas técnicas de conceção
e construção, eram significativos para criar um novo regulamento, aproveitando os progressos
em benefício da economia e segurança. À semelhança do regulamento anterior, o REBA
encontrava-se divido em 6 capítulos, cada um deles era constituído por uma série de artigos.
Para além disso era constituído por anexos e bibliografia, contemplando regulamentos
internacionais e artigos científicos [29].
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3.3.1. Materiais: Aço e Betão
No REBA foi introduzido o conceito de classes de resistência onde, para um dado betão, eram
realizados ensaios de compressão sobre provetes cúbicos com 20 cm de aresta e 28 dias de
cura. Se o valor característico da tensão de rotura (expresso em kgf/cm2) obtido fosse igual ou
superior ao valor indicativo da classe, então atribuía-se a classe de resistência correspondente
a esse betão. O valor característico das propriedades mecânicas dos materiais foi também um
dos conceitos introduzidos, sendo definido como o valor atingido com a probabilidade de 95%.
As classes de betão a utilizar estavam designadas no regulamento como sendo B180, B225,
B300, B350 E B400 [29].
Para o emprego de classes superiores a B180 eram definidas um conjunto de disposições a
cumprir, ou seja, era necessário estudos prévios e ensaios de controlo de maneira a garantir que
o betão utilizado em obra correspondia à classe designada no projeto. O emprego de classes
superiores a B300 eram suscetíveis de justificação específica referente a aspetos técnicos e
económicos. Contrariamente à regulamentação antecedente ao regulamento de 1967, não
estava contemplada uma dosagem tipo para o betão, indicando apenas a dosagem mínima de
cimento tendo em conta a classe do betão e as suas características de impermeabilidade e
trabalhabilidade [29].
Relativamente ao aço, também se observa a introdução do conceito de classes de resistência
e, para além disso, regista-se a introdução de novos aços e de varões de alta aderência, com
importantes alterações referentes à superfície de contacto com o betão, surgindo os varões
nervurados. As armaduras a empregar no betão armado estavam designadas como sendo
varões simples e redondos, divididos em classes A24, A40, A50 e A60, conforme os valores
obtidos nos ensaios de tração e dobragem efetuada de acordo com a norma portuguesa, com
acabamento superficial liso ou nervurado. A Figura 16 apresenta os valores característicos
mínimos das propriedades mecânicas dos varões [29].

Figura 16 - Valores característicos mínimos das propriedades mecânicas dos varões [29].
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3.3.2. Modelos de verificação da segurança
O REBA apresenta uma nova conceção para a verificação de segurança, uma filosofia de
segurança contemplando estados limites, através da aplicação de um método semiprobabilístico
de coeficientes parciais de segurança. A segurança estrutural encontrava-se satisfeita quando
os esforços das combinações de ações mais desfavoráveis fossem inferiores às resistências de
cálculo correspondentes aos respetivos estados limites. A filosofia de segurança introduzida
difere significativamente da especificada no regulamento de 1935. De facto, nesse regulamento,
a segurança era verificada quando para as ações de serviço, não se atingissem tensões
superiores às tensões admissíveis, consideradas no regulamento, calculadas com base no
comportamento elástico dos materiais. O regulamento refere que existem situações em que a
segurança pode ser verificada com base nas tensões de segurança, apresentando para isso os
valores da tensão de segurança para o betão e para o aço [29].
O estado limite era disposto no regulamento como estado de ruína e definia-se como o limite
a partir do qual a eficiência da estrutura fica lesada ou deixa de poder desempenhar a sua função.
O processo de avaliação de segurança para o dimensionamento de estruturas de betão armado,
pode relacionar-se com o conceito clássico de coeficiente de segurança, presente em alguns dos
regulamentos internacionais da época [29].
As disposições fixadas no RSEP, que juntamente com o REBA eram os regulamentos em
vigor para o dimensionamento de estruturas, traduziam a divisão em 3 tipos de solicitações,
nomeadamente, solicitações permanentes (peso dos elementos, revestimentos), solicitações
acidentais habituais (sobrecargas, vento, neve, retração, fluência) e solicitações acidentais
excecionais (sismo e vento). Tendo em conta esses 3 tipos de ações, obtinham-se 2 tipos de
combinações, tipo I e tipo II [5, 29].
Para efeitos da verificação da segurança o regulamento considera, dois tipos de coeficientes
de segurança, um coeficiente de majoração e outro de minoração. O coeficiente de minoração
era aplicado aos materiais, traduzindo para efeitos de segurança a aleatoriedade relativa às suas
propriedades, e, portanto, na capacidade resistente da estrutura. O coeficiente de majoração,
associado às combinações de ações, traduzia para efeitos de segurança a aleatoriedade
associada às solicitações previstas em projeto. Na Tabela 9 pode-se observar os valores dos
coeficientes explanados no regulamento [3, 5, 29].
Tabela 9 - Coeficiente de majoração e minoração

Coeficientes

de

majoração

das

Coeficientes de minoração dos materiais

solicitações
Combinação tipo I

𝛾𝑠 = 1,5

Betão

𝛾𝑚 = 1,5

Combinação tipo II

𝛾𝑠 = 1,0

Aço

𝛾𝑚 = 1,15
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O regulamento especifica os tipos de ruína a considerar, sendo eles: rotura, fendilhação
excessiva e deformação excessiva. Refere, ainda, que a verificação da segurança pode ser feita
através de um dimensionamento analítico ou dimensionamento experimental (ensaios de
protótipos ou modelos), caso o problema de dimensionamento da estrutura se tornasse mais
complexo [29].
Os conceitos de análise não linear e cálculo plástico são introduzidos com o REBA. O capítulo
III, correspondente à determinação analítica do comportamento das estruturas, fixa o método
para a determinação de esforços nas estruturas conforme o tipo de estrutura, nomeadamente,
estruturas reticuladas, estruturas laminares ou estruturas de outros tipos (p.ex: consolas curtas,
maciços de apoio, articulações). Refere-se que, derivado das dificuldades de se definir as
relações reais, entre esforços e deformações, devia admitir-se, em geral, que as deformações
eram produzidas em regime perfeitamente elástico, garantindo assim que se está do lado da
segurança. Posto isto, é também contemplado no regulamento, a possibilidade de modificar-se
a distribuição de momentos fletores, calculados pela hipótese da elasticidade perfeita, de
maneira a reproduzir o comportamento real da estrutura [3, 29].
A determinação analítica do comportamento das estruturas era feita de duas formas distintas.
A primeira, parte A, onde se executava o cálculo global da estrutura, ou seja, obtinha-se os
esforços nos elementos derivados das ações atuantes na estrutura e a segunda, parte B,
referente ao cálculo da capacidade resistente da estrutura. A consideração da não linearidade
na relação esforços e deformações, correspondente ao comportamento real das estruturas de
betão armado, faz com que a determinação de esforços nas seções, com base nos diagramas
reais de deformação segundo este método, seja mais satisfatória em relação à economia.
Contudo, refere-se ainda que no caso de construções correntes este método, não é prático,
adotando-se a assim, a hipótese de comportamento elástico linear, que conduz a resultados do
lado da segurança [29].
O conceito de redistribuição de esforços é indicado no artigo 28.º do capítulo III, afirmandose que se pode proceder à redistribuição de esforços obtidos através da hipótese de
comportamento elástico linear das estruturas. O coeficiente de redistribuição, ρ, é multiplicado
pelos momentos fletores máximos, não inferiores aos indicados na Figura 17, e, de maneira a
respeitar as condições de equilíbrio estático, alteram-se os diagramas de momentos fletores para
as ações aplicadas [29].
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Figura 17 - Coeficientes de redistribuição [29]

A determinação de esforços em estruturas laminares tais como lajes, vigas-paredes, cascas,
entre outros, devia fazer-se de acordo com a hipótese de as deformações acontecerem em
regime elástico perfeito, considerando somente as seções em betão. Para as estruturas de outros
tipos, o critério para a determinação de esforços deve ser devidamente justificado [29].

3.3.3. Flexão simples
No que diz respeito à flexão simples, o regulamento define que a determinação da capacidade
resistente de elementos sujeitos à flexão em relação à rotura deve ser feita admitindo as
seguintes hipóteses: as seções mantêm-se planas na deformação, não se considerada a
resistência à tração do betão e devem ser usados os valores de cálculo das propriedades
mecânicas dos materiais definidos no regulamento [5, 29].
Os diagramas de tensões-extensões a serem adotados, tanto para o betão como para o aço,
deviam ser os diagramas não lineares. A utilização de digramas simplificados era possível para
o betão, onde, se utilizavam diagramas retangulares. Os diagramas de tensões-extensões que
se consideravam para o betão indicam-se na Figura 18 [29].
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Figura 18 - Diagrama de tensões-extensões para o betão [29].

Verifica-se que estes diagramas não lineares estão definidos por parábolas e têm os vértices
correspondentes cujas ordenadas são tensões de cálculo, correspondentes a cada classe de
betão, e as abcissas correspondentes a uma extensão limite de 2 ‰ para o betão. As tensões
de cálculo eram obtidas segundo a Equação 6 [29].

𝜎 ∗𝑏 =
em que:

0,85
1,5

𝜎𝑏𝑘

(6)

𝜎𝑏𝑘 - Tensão característica que define a classe de betão
𝜎 ∗𝑏 - Tensão de cálculo
0,85 - Coeficiente que transforma a resistência determinada em resistência
prismática
1,5 - Coeficiente de minoração das propriedades mecânicas do betão

Como referido anteriormente, o regulamento considera dois tipos de aço, aços de dureza
natural e aços endurecidos a frio, devidamente divididos em classes de resistência, com uma
extensão limite de 10‰ para as armaduras. Os diagramas de tensões-extensões que eram
considerados podem observar-se na Figura 19 [29].

Figura 19 - Diagramas tensões-extensões para o aço [29].
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As tensões de cálculo eram obtidas segundo a Equação 7 [29].

𝜎 ∗𝑎 =
em que:

𝜎𝑎𝑘

(7)

1,15

𝜎𝑎𝑘 - Tensão característica que define a classe do aço
𝜎 ∗𝑎 - Tensão de cálculo
1,15 - Coeficiente de minoração das propriedades mecânicas do aço

Na Figura 20 observa-se uma representação do diagrama de tensões curvo, em geral, usado
para a determinação dos esforços [29].

Figura 20 - Diagrama de tensões curvo [5]

3.3.4. Esforço transverso
A determinação da capacidade resistente dos elementos ao esforço transverso deve ser feita
em relação à rotura. A verificação da segurança obtinha-se através da comparação da tensão de
referência, calculada conforme o explanado na Equação 8 e os valores máximos de tensão de
referência considerados para cada classe de betão. Perante valores superiores à tensão de
referência calculada, essa verificação era assegurada [29].

𝜏0 =
em que:

𝑇∗
𝑏0 ℎ

(8)

𝜏0 - Tensão de referência
𝑇 ∗ - Esforço transverso de cálculo
𝑏0 - Largura de uma seção retangular ou espessura da alma de seções em T, L
ℎ - Altura útil da seção
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O valor calculado pela equação anterior seria comparado com os valores que se observam
na Figura 21.

Figura 21 - Valores das tensões de referência [29]

Quando a tensão de referência se apresentasse superior aos limites fixados na Figura 21
deveria considerar-se armaduras transversais, cujo dimensionamento se baseava na teoria de
Mörsch. A armadura transversal agora considerada iria absorver o esforço transverso de cálculo,
𝑇 ∗ , diminuindo a parcela 𝑇𝑏∗ atribuída ao betão e determinada segundo a Equação 9 [29].

𝑇𝑏∗ = 𝑘𝑏0 ℎ
em que:

(9)

𝑘 – Valores indicados na Figura 22
𝑏0 - Lado de uma seção retangular ou espessura alma de seções em T, L ou I
ℎ - Altura útil da seção

Figura 22 - Valores k (contribuição do betão para a resistência ao esforço transverso) [29].

Verifica-se que após a entrada em vigor do REBA a capacidade resistente de elementos sem
armaduras transversais ao esforço transverso aumentou significativamente em relação aos
regulamentos de 1918 e 1935, como pode observar-se na Figura 23.

38

Figura 23 - Resistência ao esforço transverso em elementos sem armaduras transversais (adaptado) de
[3]

3.3.5. Flexão composta
À semelhança do que acontecia com a determinação da capacidade resistente das seções à
flexão simples, no caso da flexão composta também se admitiam as seguintes hipóteses: as
seções deveriam manter-se planas na deformação, a resistência à tração do betão não seria
considerada e os valores das propriedades mecânicas do betão e aço estariam definidas no
regulamento [29].
Para os elementos sujeitos à flexão composta é considerada uma pequena excentricidade
que resulta dos processos de construção, afirmando-se como indispensável para se considerar
para um aumento de segurança. É introduzido o fenómeno de “varejamento” das peças
submetidas à flexão composta, sendo este considerado através de uma excentricidade adicional
do esforço normal. O cálculo simplificado da capacidade resistente é feito através da Equação
10, permitindo obter o esforço normal máximo que pode ser aplicado com a excentricidade (ex,ey)
referida aos eixos principais da seção total do betão [29].

𝑁=
em que:

1
1
𝑁𝑥

+

1
𝑁𝑦

−

1
𝑁0

𝑁𝑥 – Esforço normal máximo que pode ser aplicado no ponto (ex,0)
𝑁𝑦 - Esforço normal máximo que pode ser aplicado no ponto (0, ey)
𝑁0 – Esforço normal em compressão simples
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(10)

Para a consideração do fenómeno de “varejamento” devia ser considerada uma
excentricidade adicional, ea, obtida através do quadro contido na Figura 24.

Figura 24 - Excentricidade adicional – ea [29]

em que:

𝑒𝑎 – Excentricidade adicional
𝑙𝑣 – Comprimento efetivo de varejamento ( encurvadura)
𝑖 – Raio de giração da seção transversal, segundo o plano de flexão considerado
ℎ𝑡 – Dimensão da seção transversal, segundo o plano de flexão considerado
𝑎 – Lado de uma seção transversal retangular, segundo o plano de flexão
considerado

3.3.6. Pormenorização de armaduras
No REBA é apresentado um capítulo inteiramente dedicado às disposições construtivas,
dividindo as armaduras em principais e secundárias com as armaduras principais sendo aquelas
que resistem aos esforços e as armaduras secundárias efetuando a ligação entre partes. São
dispostas as distâncias mínimas entre varões e camadas de varões, bem como definidos os
diâmetros mínimos de curvaturas de varões nas dobragens em função da classe de resistência
do aço e do tipo de acabamento superficial. O conceito de armaduras mínimas é introduzido
juntamente com a recomendação da substituição dos varões inclinados por estribos no que diz
respeito à resistência ao esforço transverso. A grande inovação em relação ao regulamento
constata-se na definição dos comprimentos de amarração em função da classe e tipo aço, bem
como, da classe do betão e o diâmetro dos varões considerados. Na Figura 25 encontra-se um
esquema de pormenorização de uma viga. Em comparação com a regulamentação atual sabese que este tipo de pormenorização no que diz respeito ao comprimento de amarração, em geral,
não verifica a segurança [3, 29].
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Figura 25 - Esquema de pormenorização de uma viga (REBA) [29].

O regulamento 1967 é o primeiro a dividir as disposições de armaduras dos pilares em
armaduras transversais e armaduras longitudinais, assim como a definir uma armadura mínima
para os pilares. À semelhança do regulamento anterior os pilares também são divididos em
pilares ordinários e reforçados sendo que a diferença se mantém na redução de espaçamento
entre cintas para os pilares reforçados. Na Tabela 10 pode observar-se as condições a satisfazer
para as armaduras longitudinais e transversais dos pilares ordinários.
Tabela 10 - Disposições de armaduras transversais e longitudinais (1967)

Armaduras longitudinais

Armaduras transversais

Armaduras constituídas no mínimo com 4

O espaçamento entre cintas não devia ser

varões de 12 mm de diâmetro no caso do aço

maior que a menor dimensão transversal do

A24 e 10 mm de diâmetro no caso de A40 e

pilar, nem maior que 12 vezes o diâmetro dos

A50

varões longitudinais

A percentagem máxima de armadura é

O espaçamento devia ser no máximo 25 cm

indicada no regulamento com 3, 4, 5, 6,
respetivamente para as classes de betão
B180, B225, B300 e B350/400

O espaçamento dos varões longitudinais não

Para armaduras longitudinais de diâmetro

devia exceder 35 cm

igual ou superior a 25 mm, as cintas deviam
ser constituídas, no mínimo, por varões de 8
mm de diâmetro
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3.4. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e PréEsforçado – 1983
O Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) entra em vigor em
1983 e vem revogar o REBA introduzido em 1967. É consensual que o regulamento anterior
trouxe importantes inovações, resultando no maior avanço tecnológico da regulamentação até à
época. A importância da consideração de disposições ao nível das estruturas de betão préesforçado era uma lacuna na regulamentação portuguesa e os desenvolvimentos técnicos
entretanto verificados, constituíram-se como fatores para que se elaborasse um regulamento que
considerasse condições gerais e de verificação da segurança para todos os tipos de estrutura
[23].
O REBAP considera critérios e modelos de verificação de segurança integrando estruturas
de betão e de betão armado e pré-esforçado. De facto, acresce também a preocupação de
garantir a uniformização da regulamentação para os diferentes países, pelo que a comunidade
dos profissionais de engenharia portugueses adotou o Sistema Internacional de Unidades e
Simbologia (ISO 3898). De referir ainda que, os métodos de cálculo automático que resultam da
inovação tecnológica associada aos computadores, vieram permitir que fosse possível avaliar o
comportamento das estruturas de uma maneira mais complexa e, consequentemente, mais fiável
[3].
O regulamento é constituído por quatro capítulos: Disposições gerais, Verificação da
segurança, Disposições de projeto e disposições construtivas e, por fim, Execução de trabalhos
e garantia de qualidade. Atualmente o regulamento encontra-se em vigor, sendo previsto que os
eurocódigos o irão substituir num curto espaço de tempo [23, 30].

3.4.1. Materiais: Aço e Betão
Os betões a utilizar em estruturas dimensionadas com base no REBAP deviam respeitar as
condições estabelecidas no Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos (RBLH) publicado
em 1971 e, no qual são introduzidos dois tipos de betão, nomeadamente, B para betões em que
não se consideram outros requisitos a não ser a resistência e BD 1, 2, 3 para betões com
requisitos especiais de qualidade e durabilidade [23].
À semelhança do regulamento anterior o betão é dividido em classes de resistência,
especificando os mínimos a satisfazer pelos valores característicos da tensão de rotura à
compressão aos 28 dias, referindo-se a provetes cúbicos e cilíndricos. Ao contrário do
regulamento anterior, a justificação da classe de betão a usar não se prende com as classes de
resistência mais altas mas sim com a limitação do uso das mais baixas, ou seja, a classe B15 só
pode ser utlizada em estruturas consideradas de pequena importância e em elementos de betão
pré-esforçados não se deve utilizar classes inferiores a B30. A natureza e a dosagem mínima do
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ligante vem especificada no regulamento com os mesmos 300kg de cimento por m 3 de betão.
Através da análise da Figura 26, consegue-se perceber que as classes de resistência foram
ampliadas, sendo definidas agora na unidade internacional de tensão (MPa) até a um valor
máximo de 55 MPa. As classes de resistência são indicadas pela letra B e em seguida pelo valor
da resistência característica de 15 MPa até 55 MPa [3, 23]

Figura 26 - Classes de betões – REBAP [23].

A resistência à tração do betão não era considerada até à publicação do REBAP, sendo uma
das hipóteses a considerar para o dimensionamento de estruturas. Com a entrada em vigor do
regulamento de 1983 isso não se verifica, estando presente no artigo 16.º os valores médios
(𝑓𝑐𝑡𝑚 ) e característicos (𝑓𝑐𝑡𝑘 ) a adotar para a tensão de rotura do betão à tração simples aos 28
dias. Os valores de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão e à tração são obtidos
através da divisão dos valores característicos referentes aos provetes cilíndricos pelo coeficiente
de segurança, 𝛾𝑐 =1,5 [23].
No regulamento de 1983 são consideradas 3 classes de resistência para o aço, ao invés das
quatro referidas no regulamento anterior, nomeadamente, A235, A400 e A500. A numeração
precedente à letra, A, corresponde ao valor característico da tensão de cedência, 𝑓𝑦 , expressa
em MPa. Nas disposições relativas às armaduras ordinárias são, também, incluídas as redes
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eletrossoldadas e novas considerações relativas à dobragem e aderência de varões. Para além
das armaduras ordinárias são também consideradas as armaduras de pré-esforço ou armaduras
de alta resistência, que devido à grande variedade de características não estão enquadradas em
classe como é o caso das armaduras ordinárias [3, 23].
Na Figura 27 pode observar-se o quadro das armaduras ordinárias contemplado no
regulamento, classificando as armaduras em termos do processo de fabrico, configuração da
superfície, características de aderência e características mecânicas [3, 23].

Figura 27 - Tipos correntes de armaduras ordinárias –REBAP [23].

3.4.2. Modelos de verificação da segurança
A filosofia de segurança não difere da estabelecida no regulamento anterior, continuando com
uma verificação de segurança aos estados limites. As atualizações referentes aos critérios de
segurança, prendem-se com a concretização de certos estados limites últimos, tais como os de
encurvadura e punçoamento e a atribuição de maior importância ao estado limite de utilização
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de fendilhação, mitigando problemas específicos das estruturas de betão pré-esforçado. De
referir ainda que, a alteração à filosofia de segurança, trouxe implicações significativas em
relação à formulação e quantificação das ações, dependendo agora do tipo de estado limite
(último ou utilização) e da duração atribuída aos estados limites de utilização (muito curta, curta
ou longa), considerando os valores característicos e de combinação para os respetivos estados
limites, quantificando as ações segundo o prescrito no RSA. A nova orgânica regulamentar que
unifica as estruturas de betão armado e as estruturas de betão pré-esforçado trouxe,
naturalmente, valores de ações específicas para estas estruturas, nomeadamente, ações
reológicas, pré-esforço e perdas associadas e coeficientes de comportamento para a
quantificação das ações sísmicas, estabelecendo os valores dos coeficientes de segurança e os
correspondentes estados limites a considerar [23].
Segundo o artigo 10.º do REBAP, os estados limites últimos (ELU) dividem-se em ELU de
resistência, de encurvadura ou de equilíbrio. A verificação de segurança deve ser efetuada em
termos de esforços, exceto na adoção do dimensionamento de lajes por análise plástica que
deve ser feito em termos de ações, porém para os estados limites últimos que envolvem fadiga,
o critério de segurança é expresso em termos de tensões. A consideração de um estado limite
último de encurvadura individualizado e a consideração do punçoamento afirma-se com uma
melhoria importante na segurança das estruturas [23, 27].
Os estados limites de utilização considerados estão divididos em estados limites de
deformação e estados limites de fendilhação, sendo que estes últimos são subdivididos nos
estados limites de descompressão e de largura de fendas, escolhidos em função do tipo de
combinação de ações, da sensibilidade das armaduras à corrosão e da agressividade do meio
ambiente. A consideração do estado limite de fendilhação resulta da sua importância relativa ao
dimensionamento de estruturas de betão pré-esforçado, sendo que nas estruturas de betão
armado esta verificação pode limitar-se, à semelhança do regulamento anterior, a armaduras que
satisfaçam as disposições construtivas determinadas. A verificação da segurança ao estado
limite de deformação é imposta para estruturas de betão pré-esforçado já que daí resulta o valor
do pré-esforço a aplicar. Os critérios gerais para os cálculos das deformações e valores máximos
para as flechas de lajes e vigas estão estabelecidos no regulamento, onde se encontra estipulado
a relação ente vão e altura [23].
Os conceitos de redistribuição de esforços e cálculo plástico estão presentes no regulamento
no que diz respeito à modelação para o cálculo de esforços da estrutura. Relativamente às
estruturas reticuladas, o cálculo pode ser feito através de uma análise elástica ou uma análise
elástica, com redistribuição de esforços, multiplicando os momentos fletores máximos por
coeficientes de redistribuição, δ, em que estes satisfazem obrigatoriamente as condições
expostas na Tabela 11. Relativamente às lajes, as análises possíveis eram a análise elástica
linear, análise elástica com redistribuição de esforços de 25% ou análise plástica [23, 27].
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Tabela 11 - Métodos de análise para o cálculo de esforços atuantes e respetivas condições.

Estruturas

Condições

Lajes

Condições

Regime de elasticidade

Análise

Regime de

perfeita

elástica linear

elasticidade perfeita

Classe de betão inferior a

Análise

B40:

elástica com

reticuladas
Análise elástica

Análise elástica

𝛿 ≥ 0,44 + 1,25

𝑥
𝑑

Redistribuição de

redistribuição

25%

de esforços

com
redistribuição de
esforços
Restantes classes de betão:
𝛿 ≥ 0,56 + 1,25

𝑥
𝑑

Estruturas de nós fixos:

Análise
Plástica

0,5 ≤

𝑀𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜
≤ 2,0
𝑀𝑣ã𝑜

0,75 ≤ 𝛿 ≤ 1
Estruturas de nós fixos:
0,90 ≤ 𝛿 ≤ 1

Para estruturas correntes, uma análise linear, eventualmente seguida de uma redistribuição
de esforços, conduz em geral a resultados satisfatórios. O facto de se fazer depender o valor do
coeficiente, δ, do parâmetro x/d, deve-se ao facto deste poder traduzir a influência de fatores
como a percentagem de armadura, o tipo de aço utilizado, a classe do betão e a existência de
esforço normal de que depende a ductilidade necessária à redistribuição de esforços [23].

3.4.3. Flexão simples
Para a determinação dos esforços resistentes para a verificação da segurança em relação
aos estados limites últimos de resistência que não envolvam fadiga de seções sujeitas à flexão,
tração ou compressão simples deve admitir-se um conjunto de hipóteses, sendo elas: o betão
não resiste à tração, as seções mantêm-se planas na deformação, a extensão máxima de
encurtamento é limitada a 3,5‰ e a extensão máxima de alongamento das armaduras é limitada
a 10 ‰, como se pode verificar na Figura 28 [23].
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Figura 28 - Relações tensões-extensões de cálculo [23]

Note-se ainda que, os valores de cálculo 𝑓𝑠𝑦𝑑 e 𝑓𝑠𝑦𝑐𝑑 são obtidos através dos correspondentes
valores característicos divididos pelo coeficiente de segurança, 𝛾𝑠 , de valor igual a 1,15. O
diagrama estabelecido na Figura 28 é uma simplificação relativa a um diagrama bilinear em que,
o primeiro troço é definido pelo valor do módulo de elasticidade e o segundo definido pelo valor
de cálculo da tensão de cedência [23].
No REBAP o diagrama de tensão-deformação do betão é uma parábola e um retângulo. À
semelhança do regulamento anterior, a tensão de cálculo do betão é de 0,85(𝑓𝑐𝑘 / 1,5), sendo
que para o REBA o valor característico 𝑓𝑐𝑘 é referente a cubos enquanto no REBAP é referente
a cilindros.
Na Figura 29 apresenta-se uma análise comparativa da resistência à flexão segundo o RBA
e segundo REBAP. No regulamento de 1935 o diagrama de tensão-deformação é linear, e na
curva correspondente verifica-se que a relação entre o momento admissível (𝑀𝑎𝑑𝑚 ) e a
percentagem de armadura (ρ) é quase linear até 0,8%, pelo que a partir desta percentagem o
valor do 𝑀𝑎𝑑𝑚 é condicionado pela tensão no betão. No REBAP o diagrama tensão-deformação
é uma parábola e um retângulo, em que a relação momento resistente e percentagem de
armadura aumenta proporcionalmente até ρ=3,4% [3].

Figura 29 - Resistência à flexão segundo RBA e REBAP (adaptado) de [3].
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Quando comparamos o REBA e o REBAP, regulamentos com a mesma filosofia de segurança
aos estados limites, em termos de resistência à flexão verificam-se pequenas diferenças
resultantes da extensão máxima no betão, sendo limitada para o REBA a 2‰ e para o REBAP a
3,5‰, assim como o diagrama tensão-deformação ser parabólico para o REBA e uma parábola
e um retângulo para o REBAP. Na Figura 30 está contemplada a análise comparativa destes 2
regulamentos [3].

Figura 30 - Análise comparativa entre REBA e REBAP (adaptado) de [3].

3.4.4. Esforço transverso
Em relação ao esforço transverso, a determinação do valor de cálculo de vigas, pilares ou
lajes deve ser efetuada com base na teoria de Mörsch, já mencionada nos regulamentos
anteriores [23]. O valor de cálculo do esforço transverso resistente é obtido através da Equação
11.

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑤𝑑
em que:

(11)

𝑉𝑐𝑑 – Termo corretor da teoria de Mörsch obtido pela Equação 12.
𝑉𝑤𝑑 – Resistência das armaduras de esforço transverso segundo a teoria de
Mörsch obtido pela Equação 13.

𝑉𝑐𝑑 = 𝜏1 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
em que:

𝜏1 – Tensão cujo valor está contemplado no REBAP.
𝑏𝑤 – Largura da alma da seção
𝑑 – Altura útil da seção
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(12)

𝑉𝑤𝑑 = 0,9 ∗ 𝑑 ∗
em que:

𝐴𝑠𝑤
𝑠

∗ 𝑓𝑠𝑦𝑑 ∗ (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼

(13)

𝑓𝑠𝑦𝑑 – Valor de cálculo da tensão de cedência
𝐴𝑠𝑤 – Área da seção da armadura de esforço transverso
𝑑 – Altura útil da seção
𝑠 – Espaçamento das armaduras de esforço transverso
𝛼 – Ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso

Relativamente aos elementos sem armaduras de esforço transverso, como pode ser o caso
das lajes, os valores de 𝑉𝑐𝑑 devem ser obtidos, multiplicando os valores obtidos pela Equação
12 pelo fator 0,6(1,6 − 𝑑) ≥ 0,6 [23].
Com a entrada em vigor do regulamento de 1983 verifica-se uma significativa redução da
capacidade resistente ao esforço transverso de elementos sem armadura transversais como se
constata na Figura 31.

Figura 31 - Análise comparativa dos diferentes regulamentos portugueses em elementos sem armaduras
transversais (adaptado) de [3]

De facto, a diferença é bastante significativa entre os regulamentos de 1983 e 1967, mas
também se verifica uma diferença ligeiramente menor em relação aos regulamentos de 1918 e
1935. Isto pode ser explicado dado a resistência ao esforço transverso de elementos sem
armaduras transversais depender, significativamente, da resistência à tração do betão assim
como da quantidade de armaduras longitudinais [3].
Relativamente aos elementos com armaduras transversais, percebe-se através da análise da
Figura 32, pela comparação da tensão de corte admissível obtida pela aplicação do RBA e tensão
de cálculo de corte obtida por aplicação do REBAP em função da percentagem de armadura
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transversal, que a resistência ao esforço transverso para estes elementos, é inferior para o RBA,
devido às diferentes metodologias de cálculo entre o RBA e o REBAP. Atendendo à disparidade
de critérios verifica-se que, uma relação entre os dois valores superiores a 1,5 indica que a
metodologia de cálculo do RBA traduzia quantidades de armaduras transversais do lado da
segurança, o que não se verifica, como se observa na Figura 32 [3].

Figura 32 - Análise comparativa entre o RBA e o REBAP da resistência ao esforço transverso de
elementos com armaduras transversais [3].

O punçoamento é pela primeira vez considerado no regulamento de 1983, sendo que até
então o número de edifícios construídos com lajes fungiforme era reduzido. O facto deste tipo de
elementos serem executados sem nenhum tipo de disposições regulamentares, pode implicar
deficiências estruturais nomeadamente quando se atribui novas funções ao edifício aumentando
as cargas verticais.
O valor de cálculo do esforço resistente de punçoamento, 𝑉𝑅𝑑 , é dado no REBAP pela
Equação 14:

𝑉𝑅𝑑 = 𝑣𝑅𝑑 𝑢

(14)

𝑣𝑅𝑑 = 𝜂 𝜏1 𝑑

(15)

em que:

em que:

𝜂– coeficiente cujo valor é dado por 1,6 − 𝑑 com 𝑑 expresso em metros.
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𝜏1 – Tensão cujo valor é indicado no artigo 53.º no quadro VI do REBAP.
𝑢– Perímetro do contorno crítico de punçoamento, definido por uma linha
fechada envolvendo a área carregada a uma distância não inferior a 𝑑/2 e cujo perímetro é
mínimo.

𝑣𝑅𝑑 – Valor de cálculo do esforço resistente de punçoamento por unidade de comprimento do
contorno crítico de punçoamento.
A verificação de segurança ao punçoamento consistirá em satisfazer, ao longo do contorno
crítico, a condição 𝑉𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝑆𝑑 , em que 𝑉𝑆𝑑 é o valor de cálculo do esforço atuante de punçoamento
por unidade de comprimento do contorno crítico.

3.4.5. Flexão composta
A verificação de segurança ao estado limite último de encurvadura pressupõe que as
estruturas reticuladas sejam divididas em estruturas de nós fixos e estruturas de nós móveis. As
estruturas de nós fixos estão definidas como estruturas cujo os nós quando sujeitos às ações
têm valores de deslocamento horizontal desprezáveis, enquanto que para as estruturas de nós
móveis esses valores de deslocamentos já não são desprezáveis [23].
Os coeficientes de segurança (𝛾𝑐 = 1,5 / 𝛾𝑠 = 1,15) estabelecidos para o estado limite último
de encurvadura são os mesmos para o estado limite último de resistência, contemplando as não
linearidades físicas e geométricas do comportamento da estrutura. Para as estruturas de nós
fixos, a verificação de segurança é feita através da verificação aos estados limites últimos de
resistência, considerando a flexão e compressão em seções críticas dos pilares. Atribui-se
comprimentos efetivos de encurvadura, considerando os elementos solicitados nas suas
extremidades pelos esforços que resultam de uma análise linear da estrutura. No caso das
estruturas de nós móveis, considera-se para a esbelteza de cada elemento uma média da
esbelteza dos elementos no respetivo andar, procedendo-se depois de modo análogo ao das
estruturas de nós fixos, com a ressalva de que para cada elemento não pode ser considerada
uma capacidade resistente superior à que se consideraria se o elemento fosse pertencente a
uma estrutura de nós fixos [23].
À semelhança do regulamento anterior, as excentricidades adicionais também são
contempladas no regulamento, estando divididas em excentricidades acidentais, excentricidades
de 2ª ordem e excentricidades de fluência, devendo ser considerada a excentricidade mais
desfavorável no plano de encurvadura [23].
Na Figura 33 apresenta-se a comparação de cálculo à flexão composta para o REBA e REBAP,
onde a diferença entre os dois regulamentos não são significativas. De facto, as diferenças
resultam de uma menor resistência de cálculo para o betão para o REBAP do que para o REBA,
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resultado da obtenção do valor característico de compressão através de provetes cúbicos e
cilíndricos, respetivamente, REBA e REBAP [3].

Figura 33 - Comparação da resistência à flexão composta entre o REBA e REBAP (adaptado) de [3].

3.4.6. Pormenorização de armaduras
O regulamento de 1983 unifica num só regulamento as disposições relativas a estruturas de
betão armado e as estruturas de betão armado e pré-esforçado, posto isto uma das grandes
diferenças para o regulamento anterior é a introdução de disposições construtivas relativas ao
pré-esforço. Uma importante atualização neste regulamento prende-se com o refinamento das
pormenorizações e quantidade de cintas nos pilares, sendo que em obras anteriores a 1983 a
cintagem das armaduras verticais revelava-se insuficiente, podendo originar uma rotura
prematura da seção por esforço transverso e encurvaduras dos varões comprimidos após ciclos
de carga e descarga. Observa-se também a introdução de um capítulo sob a forma de conceber
e pormenorizar estruturas de ductilidade melhorada, à semelhança do que acontece com o EC8.
A utilização de malhas de aço eletrossoldadas é também abordada, através de novas disposições
construtivas [3, 23].
Em relação às armaduras transversais dos pilares, destinadas a cintar o betão e impedir a
encurvadura dos varões longitudinais, devem possuir espaçamentos nunca superiores à menor
das seguintes condições: 12 vezes o menor diâmetro dos varões da armadura longitudinal, a
menor dimensão da seção transversal do pilar ou 30cm. A forma das armaduras transversais
deve garantir que todos os varões longitudinais são abraçados por ramos dessa armadura, sendo
que o ângulo em torno do varão não deve ser superior a 135º. A armadura transversal deve
também garantir o correto confinamento da seção do núcleo de betão definido pelas armaduras
longitudinais [23].
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3.5. Análise comparativa dos regulamentos - NP EN1992-11 – Projeto de Estruturas
O Eurocódigo 2 (EC2) está integrado num conjunto de euro normas que se afirmam como o
futuro quadro normativo de Portugal e da Europa e, é constituído por 4 partes. A primeira parte,
a qual vai ser abordada neste subcapítulo, está relacionada com as regras gerais do
dimensionamento de estruturas de betão e descreve os requisitos que garantem a segurança,
sendo assim suscetível de ser comparada com a informação anteriormente exposta. A segunda,
terceira e quarta partes dizem respeito, respetivamente, ao dimensionamento de estruturas para
a ação do fogo, a pontes de betão armado e pré-esforçado e estruturas para armazenamento de
líquidos e outros produtos, para além disso, foram também publicados os respetivos anexos
nacionais. O EC2 deve ser utilizado em conjunto com o Eurocódigo 0 (EC0), relativo às bases
de dimensionamento estrutural e o Eurocódigo 1 (EC1), relativo às ações em estruturas [12, 31].
Os Eurocódigos apresentam pressuposto básicos para a sua aplicação. À semelhança do
que acontecia em regulamentos anteriores, a conceção e execução do projeto são realizados
por técnicos especializados, cumprindo as normas correspondentes, assim como os materiais e
produtos a usar são devidamente especificados nas respetivas normas. O edifício deve ser usado
conforme o previsto em projeto e deve ser garantido um plano de manutenção. Todas as
estruturas são dimensionadas para resistirem às ações verosímeis que lhe são aplicáveis,
garantido sempre a sua capacidade de utilização. De facto, o conceito de fiabilidade deve conter:
robustez, durabilidade, bom comportamento em serviço e resistência e segurança estrutural.
Importa salientar que os Eurocódigos não introduzem alterações significativas, uma vez que
essas diferenças se verificaram nos anos 60 com o estabelecimento da filosofia de
dimensionamento das estruturas aos estados limites [3, 12].

3.5.1. Materiais: Aço e Betão
No EC2 os betões são divididos em betões de peso normal e betões leve. Verifica-se também
uma mudança de terminologia (p.ex: um betão com terminologia C45/50 significa um betão de
peso normal com resistência característica de 45 MPa obtida em provetes cilíndricos ou 50 MPa
obtida em provetes cúbicos. Importa referir as diferenças em relação ao REBAP, no que diz
respeito a valores referidos para cubos e cilindros (p.ex: um betão com terminologia B45 significa
um betão com resistência característica de 45 MPa obtida através de provetes cúbicos. De referir
ainda que a resistência para os estados limites últimos passa a ser calculada por: 𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 (𝛾𝑐 = 1,5) em vez de 0,85𝑓𝑐𝑑 como adotado no REBAP [12]. Na Tabela 12 pode observarse a evolução das características dos betões consideradas nos diferentes regulamentos.
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Tabela 12 - Análise comparativa da evolução das características do betão.

Regulamento

Dosagem prescrita no regulamento (300kg de

Valor

de 1918

cimento, 400 litros de areia, 800 litros de brita)

resistência superior a

Não existe o conceito de classe de resistência

médio

da

120 kg/cm2, através de
cubos, aos 28 dias

RBA (1935)

Dosagem prescrita no regulamento (300kg de

Valor

cimento, 400 litros de areia, 800 litros de brita)

resistência superior a

Não existe o conceito de classe de resistência

médio

da

180 kg/cm2, através de
cubos, aos 28 dias

REBA (1967)

B180, B225, B300, B350 e B400

RBLH (1971)

2 tipos de betão: B para requisito de resistência
e BD 1,2,3 para requisito de durabilidade

Resistência
característica

em

kg/cm2,

de

através

cubos, aos 28 dias

especial

REBAP

B15 até B55, com a resistência a aumentar 5

Resistência

(1983)

MPa a cada classe

característica em MPa,

Classes definidas em unidades internacionais

cúbicos

(MPa)

EC2 (2010)

através de provetes

2 tipos de betão: betão normal e betão leve
Classes de resistência aumentadas até C90/105

Resistência
característica em MPa,
através de provetes
cúbicos e cilíndricos

O EC2 considera apenas a aplicação de armaduras nervuradas sendo as classes de
resistência adotadas de 400MPa, 500MPa e 600 MPa. Os aços passam a ser classificados em
3 tipos: A, B e C, em Portugal para as armaduras ordinárias deverá ser usado aço do tipo C e
em malhas eletrossoldadas tipo B ou C, sendo que a ductilidade (medida em função da extensão
associada à força máxima 𝜀𝑢𝑘 ) aumenta do tipo A para o tipo C [12, 32]. Na Tabela 13 está
representada a evolução das características do aço ao longo dos regulamentos.
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Tabela 13 - Análise comparativa da evolução das características do aço.

Regulamento de 1918

Aço liso de dureza natural (3800< 𝑓𝑠𝑢 <4600 kg/cm2), grande
ductilidade (𝜀𝑢 >22%), tensão de cedência ≥ 𝑓𝑠𝑢⁄2

RBA (1935)

Aço liso de dureza natural ( 𝑓𝑠𝑢 > 3700 kg/cm2), grande
ductilidade (𝜀𝑢 >24%), tensão de cedência > 0,6𝑓𝑠𝑢

REBA (1967)

Classes de resistência A24, A40, A50 e A60 definidas pelo valor
característico da tensão de cedência, os diâmetros definidos em
milímetros e introdução de varões lisos e nervurados

REBAP (1983)

3 classes de resistência A230, A400, A500 referidas ao valor
característico da tensão de cedência expressa em MPa

EC2 (2010)

3 classes de resistência A400, A500, A600 referidas ao valor
característico da tensão de cedência expressa em MPa

3.5.2. Modelos de verificação da segurança
O EC2 indica as condições em que se podem aplicar os vários modelos de análise para a
verificação da segurança das estruturas. Para o comportamento em serviço em geral é realizada
uma análise da estrutura recorrendo a um modelo elástico linear. Em relação aos estados limites
últimos são considerados modelos elásticos lineares, não lineares e plásticos [12]. Através do
estudo da evolução dos modelos de análise e dos critérios de evolução da segurança e, apesar
de uma alteração da filosofia de segurança a partir de 1967, pode-se concluir que não existem
condicionantes que comprometem a segurança de estruturas dimensionadas através de
regulamentos anteriores aos atuais. Na Tabela 14 pode analisar-se a evolução dos modelos de
análise e das filosofias de segurança.
Tabela 14 - Evolução dos modelos de análise e filosofias de segurança.

Regulamento

Verificação da segurança feita pelo

Cálculo de esforços baseado

de 1918

critério das tensões admissíveis

num modelo elástico linear

RBA (1935)

Verificação da segurança feita pelo

Cálculo de esforços baseado

critério das tensões admissíveis

num modelo elástico linear

Filosofia de segurança aos estados

Conceitos de análise não linear e

limites

cálculo plástico

REBA (1967)

REBAP

Aprofundamento

da

filosofia

(1983)

segurança aos estados limites

não linear e cálculo plástico

EC2 (2010)

Aumento da complexidade relativa à

Análise elástica e linear, análise

verificação de segurança

não linear e cálculo plástico
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de

Análise elástica e linear, análise

3.5.3. Flexão simples
No EC2 quando se verifica a segurança ao estado limite último de flexão simples,
comparativamente com o REBAP, surge algumas diferenças nos seus valores. De facto, quando
se aplica o EC2, pode atribuir-se o valor de resistência máxima de cálculo do betão, 𝑓𝑐𝑑 , em vez
de 0,85𝑓𝑐𝑑 . Aliás, quando se compara através da capacidade resistente de cálculo 𝑀𝑟𝑑 , os
regulamentos com a mesma filosofia de verificação da segurança, como o REBA, REBAP e NP
EN1992-1-1, verifica-se uma pequena diferença quando a percentagem de armadura é superior
a 2,5%, como pode observar-se na Figura 34. As disparidades de resultados podem resultar de
aspetos, como a forma do diagrama tensão-deformação e a limitação do valor da extensão
máxima do betão, mas também pelo facto do cálculo da tensão, 𝑓𝑐𝑑 , ser efetuado como
0,85(𝑓𝑐𝑘 ⁄1,5), no caso do REBAP e para a NP EN1992-1-1 ser dado por 1,0(𝑓𝑐𝑘 ⁄1,5) [3, 12, 31,
33]. De referir que, em relação à flexão simples quando se analisam os diferentes regulamentos,
incluindo o regulamento de 1918 e 1935, não se verificam alterações significativas da capacidade
resistente dos elementos de betão armado tendo em conta a regulamentação atual.

Figura 34 - Análise comparativa da resistência à flexão simples do REBA (1967), REBAP (1983) e EC2
(2010) [3].

3.5.4. Esforço transverso
Para verificação de segurança relativa ao esforço transverso tendo em conta o EC2, as cargas
junto aos apoios podem ser transmitidas diretamente para estes, desde que as armaduras na
face inferior das lajes estejam devidamente amarradas. Esta consideração resulta na
possibilidade de através da aplicação da regulamentação atual se dispensar em alguns casos
armaduras transversais nas lajes. Para elementos sem armaduras transversais com a entrada
em vigor do REBA verifica-se um aumento significativo da capacidade resistente ao esforço
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transverso, voltando a ser reduzida com a entrada em vigor do REBAP, e posteriormente com o
EC2 como pode observar-se na Figura 35 [3].

Figura 35 - Análise comparativa da resistência ao esforço transverso de elementos sem armaduras
transversais [3].

Relativamente às peças de betão com armaduras transversais o modelo adotado é o da treliça
já considerado nos regulamentos anteriores, mas ao invés do REBAP, no EC2 não se considera
o termo corretivo, mas sim o modelo de treliça com inclinação variável com o ângulo, θ, a variar
entre 22º e 45º.
Através da análise comparativa presenta na Figura 36 consegue-se perceber que as
diferenças na resistência ao esforço transverso não são significativas, ou seja, não se constituí
como condicionante na avaliação de possíveis patologias estruturais.

Figura 36 - Análise comparativa da resistência ao esforço transverso de elementos com armaduras
transversais [3].
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3.5.5. Flexão composta
No caso particular do dimensionamento de elementos estruturais à flexão composta o critério
de resistência está dependente de dois esforços em simultâneo, o esforço axial e o momento
fletor. O EC2 recomenda a utilização de relações tensões-extensões diferentes das que se
apresentam no REBAP. Comparando os dois regulamentos observa-se que a diferença resulta
da limitação da fibra mais comprimida a 2‰ no REBA enquanto que no EC2 tal é limitada a 3,5‰.
Contudo, a diferença mais significativa evidencia-se quando se compara o EC2 e o REBAP, mais
propiamente, numa maior resistência à compressão, resultado da tensão de cálculo do betão ser
obtida através de 0,85𝑓𝑐𝑑 no caso do REBAP e 1,0𝑓𝑐𝑑 no caso do EC2. Na Figura 37 pode
observar-se uma análise comparativa da resistência à flexão composta entre REBA, REBAP e
EC2 [3, 34]. De uma forma geral, pode-se afirmar que as diferenças encontradas não afetam a
segurança das peças de betão dimensionadas para este tipo de esforço.

Figura 37 - Análise comparativa da resistência à flexão composta [3].
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4. Análise de projetos antigos
4.1. Caso de estudo nº1 –Projeto de edifício datado de 1928
O primeiro caso de estudo a ser abordado (ver anexo A) é um edifício constituído por 2 pisos
datado de 1928. Quanto à tipologia construtiva trata-se de um edifício porticado e, tendo em
conta a data da construção, pode-se concluir que a estrutura terá sido projetada à luz do
regulamento de 1918. O conhecimento da data de construção do edifício permite estimar os
materiais que terão sido usados, uma vez que não está disponível nenhuma informação relativa
ao aço e ao betão utilizados.
Posto isto, admite-se que a composição do betão utilizado seja a que está prescrita no
regulamento de 1918. O valor da resistência à compressão simples deve ser no mínimo
120 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 ≈ 11 𝑀𝑃𝑎, um valor de resistência inferior em comparação ao betão utilizado na
atualidade para construções deste tipo.
Em relação ao aço utilizado, as instruções regulamentares definem um aço liso com uma
tensão última de rotura a variar entre os 380 𝑀𝑃𝑎 e 450 𝑀𝑃𝑎, e tensão de cedência de, pelo
menos, 50% da tensão de rotura o que responde atualmente ao aço A235, garantindo também
uma elevada ductilidade com uma extensão mínima após rotura de 22%. Atualmente, em
Portugal, o aço liso A235 já não é produzido. A utilização de aço liso implica então uma aderência
menor em comparação com o aço nervurado utilizado atualmente, sendo estes mais eficazes
quer no controlo de abertura de fendas, quer no comprimento de amarração permitindo reduzir
o comprimento do mesmo.
Na Figura 38 apresenta-se a pormenorização de uma viga e, resultado das disposições
contidas no regulamento os varões deveriam ser dobrados em gancho sobrepondo a armadura.
Este tipo de amarração pode resultar em algumas situações num problema de verificação de
segurança ao esforço transverso, dado as forças relativamente elevadas na zona do apoio de
extremidade em que o comprimento de amarração pode não ser suficiente para resistir a essas
forças.

Figura 38 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº1
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Na Figura 39 pode observar-se a distribuição de estribos numa viga com cerca de 6m. Em
relação à quantidade de armadura resistente ao esforço transverso apresentam-se, no máximo,
estribos de diâmetro 1⁄4 " espaçados de 0,15𝑚 junto dos apoios. Este facto, traduz-se numa
área de armadura 2,13 𝑐𝑚2 /𝑚, que diminui significativamente à medida que se aproxima do
apoio central da viga, o que segundo os parâmetros regulamentares atuais, nomeadamente em
comparação com o EC2, se revela insuficiente. De referir ainda que o regulamento não
estabelece armadura mínima e, este tipo de pormenorização era comum à época tendo como
intenção economizar a quantidade de armadura transversal a ser utilizada.

Figura 39 - Distribuição de estribos numa viga - Caso de estudo nº1

Outro pormenor a referir neste edifício em particular é o esquema da distribuição das juntas
de dilatação como se apresenta na Figura 40. À época existia a preocupação de não se constituir
troços de estrutura de comprimentos significativos, devido ao efeito da retração. Este tipo de
consideração de juntas estruturais divide a estrutura em unidades dinâmicas independentes e,
devido à não consideração da ação sísmica, em geral, a junta pode não ter a dimensão suficiente
para acomodar os deslocamentos dos vários corpos sendo que o deslocamento em contra-fase
das várias unidades pode implicar ações de impacto relevantes.

Figura 40 - Esquema de distribuição das juntas de retração – Caso de estudo nº1

A Figura 41 mostra a pormenorização tipo de uma laje à época. Verifica-se uma malha mais
apertada na zona central da laje onde o esforço era maior com 10 ferros de 3⁄8", depois 50%
dos varões levantam para realizar a armadura no apoio. Este tipo de pormenorização de lajes
manteve-se sensivelmente até à década de 60.
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Figura 41 - Pormenorização tipo de uma laje - Caso de estudo nº1

Na Figura 42 indica-se a disposição dos varões em planta de uma laje. De salientar que este
tipo de pormenorização dos varões em planta não era comum, dado que as pormenorizações
eram normalmente realizadas simplesmente através de um corte ou com recurso a uma tabela.
Aqui está implícito que as pormenorizações e a forma como eram representadas dependiam de
engenheiro para engenheiro e de projeto para projeto. Atualmente a regulamentação contém
disposições que uniformizam as pormenorizações e a sua apresentação em projeto.

Figura 42 - Disposições dos varões em planta de uma laje - Caso de estudo nº1
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4.2. Caso de estudo nº2 –Projeto de edifício datado de 1943
O segundo caso a ser analisado (ver anexo B) é um edifico constituído por 6 pisos com data
de construção de 1943 projetado, portanto, à luz do regulamento de 1935. À semelhança do que
aconteceu com o caso de estudo anterior, estima-se que os materiais utilizados sejam o betão
normal com dosagem prescrita no regulamento e o aço liso de dureza natural com resistência
equivalente ao aço A235. Apesar da evolução da teoria do betão armado e avanços tecnológicos
significativos no estudo e desenvolvimento dos materiais desde 1918 até à década de 40,
continua-se a observar a utilização de betão com o limite mínimo de resistência à compressão
de cerca de 17 𝑀𝑝𝑎 e a utilização de aço liso de baixa resistência, ou seja, materiais equivalentes
aos considerados no caso de estudo anterior.
Na Figura 43 apresenta-se a pormenorização de uma viga com a armadura longitudinal e
transversal representada. À semelhança do que acontecia com as lajes também nas vigas era
feita a interrupção dos varões longitudinais, com 50% da armadura inferior a levantar realizando
assim a armadura superior no apoio. Este tipo de pormenorizações implicam que, em geral, as
armaduras inferiores na zonas dos apoios são muito reduzidos, devido a não serem considerados
os efeitos da ação sismica nos cálculos da área de armadura. De referir ainda que apesar do
regulamento de 1935 apresentar inumeras alterações ao regulamento anterior, a amarração dos
varões continua ser executada levando o varão até à extremidade da peça de betão e dobrandoo em forma de ganho. Em relação à regulamentação atual percebe-se que, em geral, este tipo
de amarração em gancho pode não verificar o comprimento de amarração necessário para
garantir uma resistência eficaz às forças elevadas que se geram na zona do apoio de
extremidade, provocando um problema de segurança ao esforço transverso.

Figura 43 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº2

Na Figura 44 apresenta-se a pormenorização de uma viga com a armadura transversal e
longitudinal representada. Apesar desta estrutura ser projetada à luz do regulamento de 1935,
em comparação com a regulamentação atual, a armadura resistente ao esforço transverso
continua a não verificar a armadura mínima à semelhança do que acontecia com o regulamento
anterior. Neste caso são apresentados estribos de 3⁄16′′ afastados de 0,30 𝑚, com uma área de
armadura equivalente a 1,2 𝑐𝑚2 ⁄𝑚.
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Figura 44 - Pormenorização de uma viga - Caso de estudo nº2

Na Figura 45 apresenta-se um pormenor de ligação pilar-viga com a respetiva armadura
transversal e longitudinal representada. A adoção de varões inclinados para resistir ao esforço
transverso, pode apresentar um mau comportamento à ação sísmica, no caso da inversão de
esforços. De referir ainda que existe a adoção de vigas robustas assentes em pilares de pequena
dimensão, como é este caso em particular, em que temos uma viga de 0,5𝑚 de a altura apoiada
em pilares de 0,25𝑚 e 0,35𝑚 na menor dimensão, este tipo de conceção pode originar os
mecanismos de piso flexível quando a estrutura é sujeita à ação dos sismos.
Observa-se, também, uma reduzida amarração da armadura dos pilares nas vigas que poderá
ter consequências negativas na resistência à ação sísmica. Outro aspeto negativo relativo ao
comportamento da estrutura para ação sísmica é a armadura transversal dos pilares. Áreas de
armadura reduzidas e espaçamento das cintas muito elevado podem conduzir à rotura prematura
dos pilares. Também a armadura longitudinal dos pilares é muito baixa conduzindo a elementos
com reduzida robustez para a ação sísmica.

Figura 45 - Pormenor ligação viga-pilar - Caso de estudo nº2
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4.3. Caso de estudo nº3 –Projeto de edifício datado de 1950
O terceiro caso de estudo (ver anexo C) é um edifico com data de construção de 1950,
projetado à luz do regulamento de 1935. Este projeto em particular, apresenta uma grande
qualidade nas pormenorizações e desenhos, discriminando todas as plantas, cortes e
pormenores de betão armado de vigas e pilares. Ao nível dos materiais que constituem a
estrutura e, de uma forma análoga aos outros casos de estudo, pode-se afirmar que o betão
utilizado é constituído pela dosagem prescrita no regulamento, assim como aço utilizado é um
aço liso de dureza natural. De referir ainda que o aço como o betão têm resistências baixas em
relação aos materiais aplicados atualmente, o que em geral, não apresenta problemas dado que
a estrutura foi dimensionada conforme a resistência dos materiais que a constituem.
Neste projeto em particular tem-se o acesso à planta de fundações e pela análise da Figura
46 observam-se os pilares robustos e sapatas de reduzida dimensão, como por exemplo o pilar
designado como F8 com dimensões 0,7 × 0,7 𝑚 e uma sapata com dimensões 1,20 × 1,20 𝑚, o
que pode provocar uma deficiente transmissão de cargas ao solo quando está em causa a ação
sísmica. De referir também a utilização de vigas de travamento numa só direção, sendo que na
direção ortogonal está presente o mesmo problema indicado anteriormente.

Figura 46 - Planta de fundações - Caso de estudo nº3

A NP EN 1998-1, refere que uma estrutura deve ter um comportamento globalmente
dissipassivo e dúctil de maneira a evitar mecanismos de rotura frágeis. Posto isto, as juntas
estruturais devem ser dimensionadas por forma a garantir estruturas simples e regulares tanto
em planta com em altura e se necessário pode utilizar-se as juntas para dividir a estrutura em
blocos dinamicamente independetes [35]. Na Figura 47 está representada em planta a
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localização das juntas de dilatação do edifício. O dimensionamento das estruturas à época não
considerava a ação sismica e, era comum as estruturas fossem dívidas em troços pouco
extensos devido a mitigar os efeitos da retração. Para além do problema dos custos de
manutenção das juntas, o facto da não consideração da ação sismica pode implicar que a junta
não tenha dimensão suficiente para acomodar os deslocamentos em contra-fase das várias
unidades dinamicamente independentes. De referir também que a adoção de juntas deste
genéro pode implicar que a estrutra esteja divida de tal modo que se provoque assimetrias de
rigidezes, tornando assim o edifício mais vulnerável à ação sísmica.

Figura 47 - Juntas de dilatação - Caso de estudo nº3

Na Figura 48 apresenta-se a pormenorização tipo das lajes que constituem o edifício. Neste
caso em particular a pormenorização das lajes é feita com recurso a quadros, indicando o
comprimento dos vãos na direção x e y, as condições de fronteira de cada laje, a altura útil e a
quantidade de armadura em cada direção a meio vão e nos apoios. Este tipo de pormenorização
difere consideravelmente da pormenorização de projetos anteriores, onde se recorria apenas a
cortes ou esquemas.
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Figura 48 - Pormenorização tipo de lajes - Caso de estudo nº3

Na Figura 49 está representado a pormenorização de armaduras de uma das juntas de
dilatação que constituem o edificio. Um dos problemas associados à execução de juntas de
dilatação é, em geral, não existir a duplicação de pilares. De referir que caso existam movimentos
significativos nesta zona relativos à ação sísmica pode levar à destruição do sistema de apoio e
consequente colapso.

Figura 49 - Pormenorização de armaduras de uma junta de dilatação - Caso de estudo nº3

A Figura 50 mostra a pormenorização tipo dos pilares que constituem a estrutura. De referir
que, em geral, a cintagem das armaduras verticais é insuficiente, o que pode eventualmente
originar uma rotura permatura da seçao por esforço transverso e encurvadura dos varões
comprimidos após um número reduzidos de ciclos de deformação. Através da análise da Figura
50 percebe-se que a seção dos pilares está cintada com estribos de 3⁄16" afastado de 0,3𝑚, o
que representa uma cintagem fracamente reduzida à luz da regulametação atual.
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Figura 50 - Pormenorização tipo de pilares - Caso de estudo nº3

Na Figura 51 está representado a pormenorização de um pórtico com a respetiva armadura
transversal e longitudinal. De referir que o facto da quantidade de estribos ser em geral
insuficiente pode eventualmente resultar em problemas ao nível de garantir a correta formação
de rótulas plásticas com a ductilidade necessária. Outro aspeto a evidenciar é o facto da emenda
dos varões verticais ser feita imediatamente logo a seguir ao piso, em contraponto com as
disposições atuais em que a emenda se realiza sensivelmente a meio piso, onde os esforços de
flexão são reduzidos. De referir ainda o facto do não prolongamento das cintas dos pilares para
dentro dos nós, um aspeto que atualmente se considera essencial para garantir uma adequada
resistência ao corte dos nós.
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Figura 51 - Pormenorização de um pórtico - Caso de estudo nº3

4.4. Caso de estudo nº4 –Projeto de edifício datado de 1953
O quarto caso de estudo a ser analisado (ver anexo D) é um edifico com 4 pisos datado de
1953, trata-se de um projeto com pormenorização muito detalhada conforme a boa prática da
época, projetado à luz do regulamento de 1935. A estrutura é constituída por pórticos
transversais, travados longitudinalmente por vigas e pelas próprias lajes dos pavimentos. O
edifício está fundado em terreno de boa qualidade com as fundações tipo a serem um maciço de
betão com 4,60 × 4,60 𝑚.
De referir que para as fundações só se apresentava um cálculo relativo ao dimensionamento
dos maciços, que servia de base para todos os outros. A Figura 52 ilustra a pormenorização tipo
dos maciços de fundação do edifício. De mencionar o pormenor de amarração das armaduras
dos pilares à fundação, que pode revelar-se insuficiente caso se pretenda transmitir os momentos
fletores à fundação.
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Figura 52 - Fundação tipo - Caso de estudo nº4

Na Figura 53 está representada a pormenorização completa de um pórtico, à época este tipo
de detalhe não era comum dado que as pormenorizações eram, na maioria dos projetos,
apresentadas por cortes tipo ou por representação parcial da estrutura. De salientar o
prolongamento das cintas dos pilares para o interior dos nós, garantindo uma melhor resistência
ao corte na ligação viga-pilar. Através da análise da Figura 54 percebe-se que existem projetos
de épocas posteriores já abrangidos pelo regulamento de 1967 que não contemplam este tipo
de pormenorização relativa à ligação viga-pilar.

Figura 53 - Pormenorização de um pórtico completo - Caso de estudo nº4
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A Figura 54 ilustra a pormenorização do reforço das cintas dos pilares junto aos pisos. Dado
que o edifício é datado de 1972 pode-se inferir que foi projetado à luz do regulamento de 1967.
Posto isto consegue-se perceber que existe um reforço da quantidade de armadura transversal
dos pilares junto aos nós, um aspeto abordado pelo regulamento mitigando o problema que
existia até então da cintagem das armaduras verticais serem em geral insuficientes. Um aspeto
relevante é a não existência do prolongamento das cintas para o interior do nó (ligação pilarviga) em contraponto com um caso de estudo já mencionado anteriormente datado de 1953.

Figura 54 - Pormenorização do reforço das cintas dos pilares junto aos pisos- Edifício datado de 1972

4.5. Caso de estudo nº5 –Projeto de edifício datado de 1972
O quinto caso de estudo a ser abordado (ver anexo E) é um edifício com 3 pisos datado de
1972 e, portanto, projetado à luz do regulamento de 1967. Neste caso específico o problema em
questão é o punçoamento visto que o edifício é composto por lajes fungiformes como pode
verificar-se pela Figura 55.

Figura 55 - Planta - Caso de estudo nº5
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Importa referir que o punçoamento foi pela primeira vez abordado no REBA e, a capacidade
resistente ao corte de elementos sem armadura transversal considerada no regulamento está
muito sobrestimada. A Figura 56 mostra a disposição de armaduras superiores na laje e as suas
respetivas quantidades, que na zona dos pilares correspondem a varões 4ø10 + 4ø12/𝑚.

Figura 56 - Disposição das armaduras superiores na laje - Caso de estudo nº5

O maior esforço de punçoamento ocorre no pilar interior com 𝑉𝑠𝑑 ≈ 713 𝑘𝑁, como pode verificarse na Figura 57, desprezando-se os efeitos dos momentos fletores transmitidas pela laje ao pilar.

Figura 57 - Análise das reações da laje no pilar - Caso de estudo nº5
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Através da verificação de segurança realizada de acordo com o EC2, a tensão de corte
resistente no perímetro de controlo do punçoamento é definida pela Equação 16:

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 𝑘 (100 𝜌𝑙 𝑓𝑐𝑘 )1⁄3 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛
em que:

(16)

𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 0,18⁄𝛾𝑐 , com 𝛾𝑐 = 1,5
200

𝐾 =1+√

𝑑

≤ 2.0

𝑓𝑐𝑘 – Valor característico da resistência do betão em Mpa
𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦 × 𝜌𝑙𝑧 ≤ 0,02 (os valores 𝜌𝑙𝑦 e 𝜌𝑙𝑧 devem ser calculados como
valores médios, considerando uma largura de laje igual à largura do pilar mais 3d para cada lado)

𝑉min=0,035 𝐾3⁄2×𝑓1⁄2
𝑐𝑘

A tensão de corte atuante é definida pela Equação 17:
𝑉

𝑣𝑠𝑑 = 𝑢 𝑠𝑑𝑑

(17)

1

em que:

𝑢1 – perímetro básico de controlo

Figura 58 - Perímetro de controlo 𝑢1 – Caso de estudo nº5

Para o pilar em questão com seção quadrada de 0,7m de lado tem-se 𝑉𝑅𝑑 = 628 𝑘𝑁/𝑚2 e
uma tensão de corte atuante 𝑉𝑠𝑑 = 815 𝑘𝑁/𝑚2 , o que implica que a tensão de corte atuante é
muito superior à tensão de corte resistência. Em termos de esforço de punçoamento temos 𝑉𝑅𝑑 =
𝑣𝑅𝑑 × 𝑢1 × 𝑑 = 549,5 𝑘𝑁 ≪ 𝑉𝑠𝑑 = 713 𝑘𝑁. Verifica-se que a laje apresenta uma deficiência de
resistência ao punçoamento resultado da reduzida capacidade de resistência ao corte de
elementos sem armadura transversal considerada no REBA.
Na época a verificação de segurança ao punçoamento era realizada com a tensão de corte a
ser calculada num perímetro de controlo localizado a 𝑑 ⁄2 do contorno do pilar. A tensão de corte
resistente para um betão da classe B300 era 𝜏𝑅𝑑 = 15 𝑘𝑔𝑓⁄𝑐𝑚2 = 1,5 𝑀𝑝𝑎 , o que resultava num
esforço de punçoamento de 𝑉𝑅𝑑 = 𝜏𝑅𝑑 × 𝑢1 × 𝑑 = 1500 × 3,5 × 0,175 = 919 𝑘𝑁. Esta verificação
de segurança satisfazia as prescrições regulamentares da época, mas claramente existe uma
diferença significativa em relação aos regulamentos atuais, nomeadamente, o EC2.
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A metodologia de dimensionamento regulamentar tem por objetivo garantir uma margem de
segurança relativa a situações de colapso que corresponde a probabilidade teórica de rotura
extremamente baixa. A materialização da margem de segurança revê-se na adoção de
coeficientes de majoração que afetam os valores característicos das ações e coeficientes de
minoração que afetam os valores característicos das propriedades dos materiais. Neste caso em
particular, o que acontece é que se estes coeficientes baixam relativamente aos valores
regulamentares a probabilidade de rotura aumenta.

4.6. Caso de estudo nº6 –Projeto de edifício datado de 1975
O sexto caso de estudo a ser abordado (ver anexo F) é um edifício constituído por 19 pisos
datado de 1975 e, portanto, projetado à luz do regulamento de 1967. Os materiais que constituem
a estrutura é o betão de classe B300 e o aço liso endurecido a frio da classe A40. De referir que
para a utilização de classes de betão B300 e superiores, era necessária uma justificação
específica referente a aspetos técnicos e económicos bem como ensaios de controlo que
garantissem que a classe empregue era a designada no projeto.
A Figura 59 ilustra as pormenorizações de armaduras relativas às lajes. O quadro de
armaduras indicava a quantidade de armadura nos apoios e a meio vão na direção do vão maior
e menor, este quadro era em geral acompanhado por um esquema genérico das armaduras das
lajes indicando o local a realizar as dispensas assim como a quantidade de armadura a
dispensar.

Figura 59 - Esquema genérico de armaduras de lajes - Caso de estudo nº6
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Pela análise da Figura 60 consegue-se perceber que as pormenorizações de armaduras são
mistas, no sentido em que em algumas das vigas ainda se observa o uso de varões inclinados
nomeadamente na dispensa da armadura longitudinal inferior que é levantada para realizar a
armadura superior no apoio e, em contraponto, observam-se vigas em que não existe o uso de
varões inclinados. De salientar que a quantidade de armadura transversal aumentou em
comparação com os projetos de épocas anteriores.

Figura 60 - Pormenorização de armaduras de vigas - Caso de estudo nº6

Na Figura 61 está representado o quadro de pilares contendo a pormenorização e quantidade
de armaduras. À semelhança do que acontece com a armadura transversal das vigas a cintagem
da armaduras verticais aumentou significativamente e, apesar de não existir o prolongamento da
armadura para o interior do nó viga-pilar, o regulamento de 1967 específica um reforço de
armadura nas zonas criticas, ou seja, imediatamente após e depois do ligação viga-pilar como
ilustra a Figura 54.

Figura 61 - Quadro de pilares - Caso de estudo nº6
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros
5.1. Conclusões
No âmbito da presente dissertação foi realizada uma análise evolutiva dos diversos
regulamentos portugueses, iniciando pelo primeiro regulamento português de 1918 até à
regulamentação mais recente, os Eurocódigos. Seguidamente procedeu-se à análise de projetos
antigos que permitiu, juntamente com a evolução dos regulamentos e respetiva comparação com
os Eurocódigos, identificar um conjunto disposições relativas à conceção da estrutura bem como
às pormenorizações de armaduras suscetíveis de resultarem em problemas estruturais. A
perceção da evolução da regulamentação e a sua aplicação na análise de projetos antigos é de
extrema importância, na medida em que permite obter uma visão holística sobre a conceção
estrutural, as propriedades dos materiais, técnicas de construção, verificação de segurança aos
vários esforços e o próprio comportamento estrutural à luz da regulamentação atual, aspetos
indispensáveis no estudo de um edifício a reabilitar.
No que diz respeito às ações, a análise foi dividida em ações gravíticas e ação sísmica. Nas
ações gravíticas a evolução não é significativa sendo que, os valores das sobrecargas sofreram
apenas pequenas atualizações ao longo do tempo, alterando-se apenas a organização em
categorias correspondentes ao tipo de utilização e a maneira como são consideradas no cálculo
em função da respetiva filosofia de segurança. A ação sísmica é considerada de uma forma
explicita pela primeira vez em 1958 com o RSCCS, o país é divido em 3 zonas sísmicas e ação
sísmica era definida como uma força estática horizontal equivalente. O regulamento de 1961 não
introduz alterações relevantes face ao regulamento de 1958. Através da análise da evolução da
regulamentação conclui-se que as disposições relativas à ação sísmica sofreram alterações
significativas no atual regulamento em vigor RSA (1983), onde se verifica uma atualização do
zonamento sísmico e da intensidade da ação sísmica e o aumento do rigor exigido na modelação
dos efeitos do sismo na estrutura, nomeadamente com a introdução de métodos de análise
dinâmica e a introdução dos coeficientes de comportamento com o objetivo de explorar a
ductilidade das estruturas na resistência à ação. O EC8 introduz uma nova revisão do zonamento
sísmico e da intensidade da ação sísmica e, eleva novamente o rigor exigido para a modelação
dos efeitos da ação sísmica com modelos de análise dinâmica e estática lineares e não lineares.
Em relação aos materiais conclui-se que existe uma evolução das características dos
materiais, destacando-se o aumento da resistência do betão e a transição da utilização de aço
liso para aço nervurado. Até 1967 para o betão era definida uma dosagem tipo, daí em diante o
betão passa a ser classificado em classes de resistência. As baixas resistências do betão nos
edifícios anteriores à regulamentação de 1967 podem em algumas situações conduzir a
problemas estruturais quando estão em causa alterações que conduzam a um aumento de
cargas. A transição da utilização de aço liso para aço nervurado dá-se com o REBA em 1967
sendo que, também para os aços, observa-se um aumento da resistência e a sua organização
em classes de resistência. A utilização de aço liso apresenta uma menor aderência quando
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comparado com o aço nervurado, podendo este aspeto ter consequências ao nível do
comportamento estrutural, nomeadamente no caso do comportamento das zonas críticas dos
elementos sob a ação sísmica, comprimentos de amarração dos varões e controlo da fendilhação
quando os varões lisos são da classe de resistência mais elevada.
Os modelos de verificação de segurança foram sendo alterados, ao longo do tempo, nos
regulamentos de 1918 e 1935, a verificação de segurança era efetuada comparando as tensões
máximas calculadas para as cargas de serviço com o valor das tensões admissíveis. No REBA
é introduzida a filosofia de segurança aos estados limites, sendo os estados limites e os
coeficientes de segurança atualizados à medida que os regulamentos posteriores entravam em
vigor. Apesar de uma alteração da filosofia de segurança em 1967, pode-se concluir que não
existem condicionantes que comprometem a segurança das estruturas dimensionadas com
regulamentos anteriores ao REBA.
Através da comparação das capacidades resistentes à flexão simples percebe-se que não
existem diferenças significativas entre REBA, REBAP e EC2. O mesmo não acontece quando se
compara por exemplo o RBA com o REBAP. Observa-se, então, uma diferença significativa na
capacidade resistente, que aumenta à medida que a percentagem de armadura também
aumenta, resultado das baixas tensões admitidas para o betão no REBA. Esta diferença é mais
acentuada a partir de percentagens de armadura superiores a 0,8%. Em relação à flexão
composta as diferenças entre os diferentes regulamentos são pouco significativas.
Em relação ao esforço transverso é de salientar o facto da capacidade resistente ao corte de
elementos sem armadura transversal considerada no REBA estar muito sobrestimada, o que
pode provocar problemas de esforço transverso em lajes com baixas esbeltezas e de
punçoamento em edifícios com lajes fungiformes dimensionados à luz do regulamento de 1967,
como se pode concluir através da análise realizada do caso de estudo nº5. Através da
comparação das capacidades resistentes ao esforço transverso de elementos com armaduras
transversais conclui-se que não existem diferenças significativas na resistência ao esforço
transverso dos vários regulamentos.
Nas construções realizadas antes de 1983, existe um conjunto de disposições relativas à
pormenorização de armaduras que podem resultar em problemas estruturais aquando da
ocorrência de um sismo. A cintagem das armaduras verticais é, em geral, insuficiente podendo
originar uma rotura permanente da seção por esforço transverso. Além disso observa-se,
também, uma reduzida amarração da armadura dos pilares nas vigas bem como pouca armadura
longitudinal nos elementos verticais o que pode conferir baixa robustez dos pilares para a ação
sísmica. Nas vigas, as armaduras inferiores nas zonas dos apoios são em geral muito reduzidas,
devido à não consideração da ação sísmica. As armaduras de esforço transverso são em geral
reduzidas e contam com a adoção de varões inclinados que apresentam um mau comportamento
no caso de inversão de esforços. Os estribos existentes são em geral insuficientes para garantir
a formação de rótulas plásticas com a ductilidade necessária. Quer em vigas quer em pilares, a
interrupção das armaduras longitudinais e a sua amarração nos nós é em geral deficiente.
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Em síntese, considera-se que os objetivos propostos para a presente dissertação foram
alcançados. A avaliação da regulamentação antiga e da sua evolução permitiu uma análise sobre
as pormenorizações de armaduras de edifícios antigos de diferentes épocas que culminou numa
tipificação de possíveis problemas estruturais em edifícios construídos à luz de regulamentos já
revogados.

5.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros
O estudo realizado no âmbito da presente dissertação permitiu adquirir conhecimento sobre
a regulamentação antiga e a sua evolução. De facto, existem muito poucos trabalhos de
investigação relacionados com esta temática, pelo que se espera que o estudo sirva para
aumentar conhecimento nesta área que se apresenta de extrema importância na realização de
projetos de reabilitação estrutural, bem como para a própria segurança estrutural do edificado
português. Contudo, apesar do interesse e da importância das conclusões obtidas, ainda ficam
aspetos que devem ser abordados com um maior grau de profundidade, tais como:
•

Analisar com recurso a programas de elementos finitos casos concretos de edifícios
e, comparar os resultados obtidos com as conclusões da presente dissertação.

•

Avaliação sísmica de edifícios, anteriores a 1958, classificados como importantes,
com o objetivo de catalogar o tipo de deficiências estruturais em edifícios não
dimensionados à ação sísmica.

•

Estudar e analisar a possibilidade de reforço sísmico de edifícios, em casos de estudo
concretos, apresentando as vantagens e desvantagens da sua utilização.

•

Aprofundar o estudo da evolução da regulamentação antiga sobre as deficiências
estruturais que constam no presente trabalho, nomeadamente problemas de esforço
transverso e resistência à ação sísmica.
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