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Resumo
Os edifícios mistos alvenaria-betão armado, constituem uma parte significativa do edificado
português. Tal como a generalidade das construções concluídas a priori dos primeiros regulamentos
sísmicos, esta tipologia apresenta muitas vulnerabilidades que aumenta o risco sísmico de grandes
cidades como Lisboa. Porém, a compreensão do comportamento destes edifícios, sob ação do sismo,
permite atuar eficazmente, recorrendo a técnicas de reforço que reduzem consideravelmente os
danos sofridos.
Analisaram-se dois edifícios de “placa”, dispostos em banda, localizados no Bairro de Alvalade. Numa
primeira fase desenvolveu-se a modelação do caso de estudo através do programa 3Muri/TREMURI,
que avalia exclusivamente o comportamento global sísmico dos edifícios, e posteriormente submeteuse o modelo a uma análise estática não linear, seguindo as diretivas do EC8. Os resultados obtidos
confirmam a premissa deste trabalho, não verificando a condição de segurança regulamentar.
Através dos resultados obtidos, foram modeladas e analisadas quatro hipóteses de reforço sísmico,
sendo três delas aplicadas nas paredes de alvenaria (pregagens costura, reboco armado e manta
FRP) e uma aplicada ao nível dos pavimentos de madeira (contraventamento dos pisos de madeira).
Os três primeiros reforços melhoraram substancialmente ao desempenho sísmico do caso de estudo
mas o mesmo não se verificou com a última solução de reforço.
Seguidamente, desenvolveram-se análises de viabilidade para os três primeiros reforços. Para tal,
foram realizadas análises custo-benefício recorrendo a curvas de fragilidade, calculadas em
conformidade com a metodologia HAZUS-MH 2.1.
Concluiu-se que, dos três reforços estudados e de acordo com as simplificações e pressupostos
admitidos, as pregagens costura são o mais eficaz.

Palavras-Chave:
Edifício de “placa”, Estrutura mista alvenaria-betão armado, Análise Estática Não Linear, Análise
Custo-Benefício, Curvas Pushover, Curvas de Fragilidade
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Abstract
Mixed masonry-reinforced concrete buildings represent a significant part of the Portuguese building
stock. Similarly to most of the constructions completed before the introduction of the first seismic
regulations, this typology presents many vulnerabilities that increases the seismic risk of big cities like
Lisbon. However, understanding the behavior of these buildings, under seismic action, allows to act
effectively, employing reinforcement techniques that considerably reduce the damage suffered.
Two mixed buildings, arranged in a band, from Bairro de Alvalade were analyzed. The modeling of the
study case was developed through the 3Muri/TREMURI program, which was then subjected to a
nonlinear static analysis accordingly to EC8 directives.
Through the obtained results, four hypotheses of reinforcement were modeled and analyzed, three of
them being applied on the masonry walls (steel tie bars, reinforced plaster and FRP blanket) and one
applied on the wood floors (bracing of wood floors). The first three reinforcements substantially
improved the seismic performance of the case study but the same did not occur with the last
reinforcement.
Finally, the feasibility of the first three reinforcements was developed. To this end, a cost-benefit
analysis was realized using fragility curves calculated in accordance with the HAZUS-MH 2.1
methodology.
It was concluded that the steel tie rods are the most effective reinforcement of the three studied,
according to the simplifications and assumptions considered.

Keywords:
“Placa” buildings, Mixed masonry-reinforced concrete, Nonlinear Static Analysis, Cost-Benefit
Analysis, Pushover curves, Fragility curves
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1. Introdução
1.1.

Enquadramento

Os sismos são fenómenos geológicos, praticamente imprevisíveis e recorrentes com potencial de
grande impacto físico, ambiental, social, económico e cultural (Ferreira, 2012). Estão usualmente
associados à perda de vida humana e animal, à destruição de infraestruturas e à disrupção social e
económica.
A sua natureza imprevisível, aliada à falta de preparação de cidades com elevado risco sísmico, faz,
segundo The International Disaster Database, com que os sismos sejam o desastre natural mais
ameaçador e catastrófico sendo responsáveis por 2/3 do total de perdas de vida humana em
desastres naturais na primeira década do século XXI (Figura 1.1). O recente sismo de 12 de Janeiro
de 2010 que atingiu o Haiti causou 300000 vítimas, correspondente a 1/5 das vítimas totais do século
passado, e perdas na ordem dos 120% do PIB segundo o Fundo Monetário Internacional,
representando um retrocesso negativo para a economia do país (Ferreira, 2012).
Num cenário sísmico pessimista mas plausível em Portugal Continental, estimam-se dezenas de
milhares de mortes e prejuízos que podem ser da ordem de grandeza do PIB (SPES, 2012).

Figura 1.1 - Vítimas em desastres naturais na 1ª década do Século XXI [retirado de (Ferreira, 2012)]

As regiões que apresentam maior perigosidade sísmica no território português são a zona de Lisboa,
toda a costa algarvia e o arquipélago dos Açores.
Há registos históricos de eventos sísmicos de elevada intensidade em território nacional, como os
terramotos de 1531 e de 1755 que atingiram a capital, daí resultando milhares de mortos e elevadas
perdas materiais. A zona de Lisboa é um excelente exemplo duma zona de elevado risco sísmico por
1

representar um grande aglomerado populacional e por nela se concentrar uma grande fatia da
riqueza nacional.
A consideração da ação sísmica no processo de dimensionamento de estruturas em Portugal surge,
primeiramente, com o Regulamento de Segurança das construções contra os Sismos (RSCCS,
1958), seguido do Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes (RSEP, 1961) e do
Regulamento de Estruturas de Betão Armado (REBA, 1967).
Atualmente, todas as construções são regidas pelo Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, 1983), pelo Regulamento de Estruturas de Betão Armado e
Pré-Esforçado (REBAP, 1983) e futuramente pelo Eurocódigo 8 (CEN, 2004). Com estes imperativos
são assegurados níveis de segurança sísmica adequados com um baixo acréscimo de custo às
construções novas. A mesma generalização não pode ser feita quando se trata de reforços sísmicos,
especialmente quando se exige os mesmos níveis de segurança de obras novas. A variabilidade de
custos nos processos de reforço força a contemplar o problema numa ótica de otimização de
recursos que não sendo o ideal é o caminho mais lógico a seguir (Costa, 2008).
O desempenho sísmico das construções anteriores à introdução destes regulamentos, difere
substancialmente em função de múltiplos fatores como a configuração arquitetónica, detalhes
estruturais, qualidade dos materiais, trabalhos de execução, a presença de intervenções inadequadas
ou ainda as condições e interações entre edifícios adjacentes. Contudo, pode afirmar-se que, duma
maneira geral, estas construções não estão preparadas para resistir adequadamente ao sismo.
Na Tabela 1.1 apresenta-se o número de edifícios de betão armado e de alvenaria em Portugal e
especificamente para o distrito de Lisboa, distrito do Algarve e região Autónoma dos Açores (INE,
2011). Em ‘Alvenaria’ estão agrupadas construções que, de forma genérica, são constituídas por
unidades sólidas (pedra, tijolo, etc.) ligadas entre si por um ligante (Lopes, 2008).

Portugal
Lisboa
Algarve
Açores

Betão armado
1 721 109
292 978
114 188
51 959

Alvenaria
1 823 280
155 979
84 736
46 859

Total
3 544 389
448 957
198 924
98 818

Tabela 1.1 - Número de edifícios de betão armado e alvenaria

Verifica-se que os edifícios de alvenaria têm uma representatividade expressiva no parque edificado
português, representando 35% e 43% do número total de edifícios do distrito de Lisboa e do Algarve,
respetivamente.
Estes dados confirmam a grande vulnerabilidade destes centros cosmopolitas. Porém, a engenharia
sísmica dispõe hoje de conhecimentos suficientes para construir sistemas estruturais de bom
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desempenho face ao sismo, assim como capacitar estruturas vulneráveis previamente construídas. O
elevado impacto que os sismos acarretam determina a necessidade de investir na investigação do
efeito do fenómeno nas construções e contribuir para o desenvolvimento de técnicas de mitigação do
risco sísmico.
Este trabalho caminha nesse sentido, abordando a intervenção de quatro reforços estruturais
diferentes, tanto dum ponto de vista técnico, isto é, promovendo um bom comportamento estrutural e
garantindo a segurança de pessoas e bens, como dum ponto de vista económico-financeiro,
contemplando um estudo à viabilidade dos mesmos.

1.2.

Objetivos

Numa época em que o reforço sísmico se assume como uma necessidade social, é importante definir
uma metodologia de análise que contemple o estudo prévio das fragilidades do edifício a reforçar, o
estudo do desempenho sísmico do edifício reforçado sob vários cenários diferentes de reforço e
ainda um estudo económico que englobe todos os custos associados a cada cenário.
Nesta dissertação pretende-se analisar quatro técnicas de reforço praticadas na atualidade por
empresas a atuar em Portugal. A análise do desempenho sísmico do caso de estudo, com e sem
reforços, será focada no comportamento no plano dos elementos, sendo realizada através duma
análise estática não linear, tal como proposto pelo Eurocódigo 8.
Seguidamente, pretende-se realizar uma análise custo-benefício para cada cenário, com e sem
reforços, e comparar os resultados obtidos, concluindo qual das propostas de reforço é mais eficiente.
Tal análise pressupõe uma metodologia que permite contabilizar custos de acordo com o
desempenho sísmico obtido pela análise estática não linear. Assim sendo, a análise custo-benefício
terá como base a metodologia HAZUS-MH 2.1, da agência FEMA.

1.3.

Organização

Este trabalho está repartido em seis capítulos e um anexo.
No primeiro e presente capítulo é feito o enquadramento do tema a ser desenvolvido. Nele é
apresentado o problema atual da falta de resistência sísmica de uma parte significativa do parque
edificado português. Referem-se, também, os objetivos que se pretendem cumprir com a realização
do trabalho.
No Capítulo 2 são desenvolvidos vários tópicos relacionados com o tema da dissertação. É feita uma
breve descrição das principais tipologias que compõe o parque edificado nacional para seguidamente
se descrever mais detalhadamente os edifícios de “placa”, tipologia onde se insere o caso de estudo.
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São também apresentadas as principais características do comportamento sísmico deste tipo de
edifícios e os principais modos de colapso associados a edifícios de alvenaria. Por fim, são
apresentadas as principais técnicas de reforço sísmico que se aplicam a edifícios de alvenaria.
No Capítulo 3 é caracterizado o caso de estudo e são apresentadas as hipóteses de modelação
tomadas. Posteriormente, é feita uma descrição da análise estática não linear proposta pelo EC8. Os
resultados do desempenho sísmico do caso de estudo vão sendo divulgados à medida que a
metodologia de cálculo é apresentada. Por último, é realizada a verificação de segurança com base
nos valores obtidos pela análise e são analisadas as distribuições de danos nas principais paredes
afetadas.
No Capítulo 4 são propostos quatro reforços e são divulgados os objetivos de estudo para cada um.
O subcapítulo referente a cada reforço contempla uma descrição resumida das suas vantagens e
métodos de aplicação, a maneira como foi abordada a modelação do mesmo e os resultados obtidos
para a análise estática não linear. Por fim, os resultados para cada cenário de reforço, são
comparados entre si.
No Capítulo 5 são definidas curvas de fragilidade para os diferentes cenários de reforço e com base
nelas são calculados diferentes custos. A análise custo-benefício é efetuada considerando um
intervalo temporal de 50anos, admitindo-se igualmente provável a ocorrência do sismo em cada um
desses anos. Posteriormente, são comparados os valores obtidos da análise custo-benefício, para
cada cenário considerado, concluindo-se a viabilidade e eficiência de cada um.
No Capítulo 6 desenvolvem-se as conclusões com base no trabalho e nos resultados obtidos.
Apresentam-se possíveis ideias para posterior desenvolvimento do tema e é apresentada uma
pequena nota do autor.
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2. Caracterização do Edificado Tipo e principais Técnicas de
Reforço Sísmico
2.1.

Os Sismos e o Risco Sísmico

O sismo define-se como um fenómeno de vibração brusca devido a uma súbita libertação de energia
elástica de deformação.
Com o decorrer dos tempos, a crosta terrestre sofre lentos processos de deformação acumulando
tensões elásticas. Quando é atingido o limite de deformação elástica, dá-se uma libertação súbita de
toda a energia acumulada, traduzida num movimento ondulatório constituído por diferentes tipos de
ondas que se propagam até vários pontos da crosta terreste, originando as vibrações do solo
sentidas pelas populações (Carvalho, 2012). Atualmente, é este o modelo mais aceite para explicar
os fenómenos sísmicos, sendo designado por modelo do ressalto elástico.
Este modelo tem por base a teoria da tectónica de placas. Nesta, a parte mais exterior da Terra é
dividida em duas camadas: a litosfera, camada fria e rígida composta pela crosta terrestre e parte do
manto superior, e a astenosfera, camada quente e de baixa rigidez situada logo abaixo da litosfera. A
litosfera encontra-se fragmentada em várias placas tectónicas praticamente indeformáveis, que se
deslocam sobre a astenosfera (Fonseca, 2008). Esta divisão proposta pela teoria da tectónica de
placas é baseada nas diferenças mecânicas das camadas e não deve ser confundida com a divisão
química da Terra em núcleo, manto e crosta.
O entendimento da tectónica de placas permite diferenciarem-se dois fenómenos distintos
responsáveis pela atividade sísmica tectónica: interplaca e intraplaca.
O primeiro fenómeno deriva das interações entre placas tendo sido o catalisador do terramoto de
1755.
Ao longo da fronteira comum a duas placas, há uma tentativa constante de movimento relativo entre
as mesmas que é restringida pelo atrito. Esta restrição causa a acumulação de tensões que pode
durar décadas, séculos ou milénios. Eventualmente, as tensões acumuladas superam a resistência
dos materiais originando-se um deslocamento abrupto relativo entre placas e a libertação de toda a
energia acumulada neste longo processo. Definem-se três tipos de limites de placas:


Limites transformantes ou conservativos, situação em que se dá um deslocamento relativo
horizontal entre placas, como é exemplo a Falha de San Andreas na Califórnia;



Limites divergentes ou construtivos, situação em que se dá um afastamento entre placas.
Este fenómeno está associado a importante atividade vulcânica que é responsável por
preencher com nova litosfera o fosso criado pelo afastamento das placas. Este fenómeno
está na origem do arquipélago dos Açores;
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Limites convergentes ou destrutivos, ocorre quando duas placas chocam e uma mergulha sob
a outra formando uma zona de subducção com potencial para criar uma cadeia de vulcões
(choque entre placa oceânica e continental) ou comprimem-se e formam uma cadeia
montanhosa (choque entre placas continentais).

Portugal está situado na placa Euro - Asiática e o fenómeno interplaca ocorre essencialmente devido
à Falha dos Acores – Gibraltar que se localiza na fronteira com a placa Africana (Figura 2.1).
Os sismos interplacas requerem grandes quantidades de energia e, portanto, estão associados a
sismos de elevadas magnitudes. Além do mais, são parcialmente responsáveis pela ativação de
falhas que dão origem ao segundo fenómeno (Fonseca, 2008).

Figura 2.1 - Modelo geodinâmico interpretativo para a colisão das Placas Euro-Asiática e Africana [retirado de
(Oliveira, 2008)]

O segundo fenómeno está associado às falhas geológicas ativas ou potencialmente ativas no interior
das placas tectónicas, sendo a causa mais provável do terramoto de 1531. Em Portugal, concentramse essencialmente no Centro e Nordeste de Portugal (Figura 2.2).
Este tipo de sismos envolve energias mais baixas e consequentemente menores magnitudes. Apesar
disto, podem ocorrer junto às populações e originar um impacto tão grande ou maior do que o
fenómeno interplaca, não devendo ser descuidado.
O sismo tectónico é o principal responsável pelos sismos apesar da existência de outros fenómenos,
como os sismos vulcânicos, que resultam da intrusão de magma em fissuras da crosta, ou os sismos
artificias provocados por explosões subterrâneas (Fonseca, 2008).
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Figura 2.2 - Falha ativas (traços a cheio) e falhas possivelmente ativas (a tracejado) no território de Portugal
Continental [retirado de (Fonseca, 2008)]

Apesar da origem natural do fenómeno, as suas consequências derivam da ação humana pois são os
danos nas infraestruturas, sobre ação do sismo, os grandes responsáveis pelas catástrofes (Delgado,
2008). A compreensão do fenómeno sísmico é importante para mitigar o risco sísmico, mas o que é o
risco sísmico? De que maneira se pode mitigá-lo?
O risco sísmico representa uma medida das potenciais consequências, económicas e humanas,
esperadas para um sismo futuro que pode ocorrer num intervalo de tempo especificado. Resulta
essencialmente do produto de três fatores: perigosidade, exposição e vulnerabilidade.
Risco sísmico = perigosidade x exposição x vulnerabilidade
A perigosidade sísmica (Hazard na linguagem técnica internacional) descreve o grau de exposição,
de um determinado local, a qualquer fenómeno natural proveniente da ocorrência de sismos como a
ação sísmica, deslizamentos de terra, liquefação, tsunamis, entre outros. Usualmente é quantificada
em termos probabilísticos, avaliando-se a probabilidade de um determinado parâmetro (intensidade,
velocidade, aceleração) exceder determinados níveis (Ferreira, 2012).
A exposição contabiliza todos os elementos físicos (população, infraestruturas e qualquer tipo de
recurso relacionado com o desenvolvimento económico), localizados numa determinada área,
refletindo, portanto, potenciais perdas de vida humana e de carácter económico na ocorrência dum
sismo (Ferreira, 2012).
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A vulnerabilidade é a quantificação da capacidade resistente de construções e infraestruturas à ação
sísmica. Depende essencialmente dos materiais utilizados, do conhecimento técnico e da qualidade
da construção (Oliveira, 2008) e pode ser traduzida por uma variável contínua com valores entre 0,
para danos inexistentes, e 1, para destruição total.
Sendo o risco sísmico, o produto de três fatores, a mitigação do risco pode ser conseguida com a
redução de apenas um deles. No norte da Europa, por exemplo, onde há pouca atividade sísmica, o
risco sísmico é pequeno. O mesmo se passa em zonas sem densidade populacional ou atividade
económica como um deserto, ou ainda num centro urbano com muita perigosidade e exposição mas
com uma resposta perfeita das estruturas e da população (Oliveira, 2008).
Realisticamente, o Homem tem pouco poder de influência na perigosidade sísmica, pois é um
fenómeno natural fora do seu controle (Oliveira, 2008).
A exposição também não é fácil de influenciar. É impraticável mobilizar centenas de milhões de
pessoas para zonas com menor risco sísmico, em Portugal significaria abandonar a zona de Lisboa e
Vale do Tejo, onde reside 30% da população e é responsável por produzir 40% da riqueza nacional, e
o Algarve, que é o principal motor do turismo do País (Oliveira, 2008).
Pelo contrário, a vulnerabilidade pode ser combatida pelo Homem com a tecnologia e conhecimento
de que dispõe, reduzindo eficazmente o risco sísmico. O cumprimento das normas legislativas em
projeto e a boa execução prática do mesmo, garantem uma boa resistência sísmica às novas
construções e a problemática do reforço de construções mais antigas podia ser resolvida com a
criação de novas diretrizes e guias de boas práticas, que resolveriam as sérias vulnerabilidades que
estes edifícios representam e estimulariam a atividade.
Nesse sentido, vêm sendo testadas novas técnicas de reforço sísmico numa ótica de eficiência de
recursos e de sustentabilidade, com o óbvio intuito de melhorar a resistência sísmica de construções
mal preparadas para o efeito.

2.2.
2.2.1.

Edifícios de “Placa” e seu Comportamento Sísmico
Parque Edificado

Portugal é um país com mais de 800 anos e tem um parque edificado culturalmente rico. As
construções mais antigas apresentam características fortemente marcadas pelo regionalismo que
decorria da disponibilidade dos materiais mais acessíveis e das técnicas mais tradicionais, servindo
de exemplo os edifícios de granito e xisto no Norte, de basalto nas Ilhas, calcário no Centro e argila
no Sul de Portugal. Com o passar do tempo, foram-se estabelecendo ligações mais fortes entre
regiões que, através da troca de informação e da partilha de materiais e técnicas, acelerou o
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processo de industrialização e a consequente uniformização das construções, tornada definitiva após
o aparecimento do betão armado (Appleton, 2008).
Salvo algumas igrejas e palácios, a grande maioria dos edifícios antigos têm função habitacional pelo
que a tipificação da construção num determinado período histórico, passa essencialmente por tipificar
este tipo de edifícios. A construção processa-se continuamente ao longo do tempo pelo que o
sucesso da classificação em grupos, por mais detalhada que seja, será sempre limitado, fruto da
tentativa de discretizar o que é contínuo (Appleton, 2008).
Segundo Appleton (2008), a divisão em tipologias do parque edificado pode ser feita para a cidade de
Lisboa que pela sua dimensão e importância cultural contém uma boa parte da história da construção
do país. Assim, o parque edificado pode ser dividido em 7 grandes grupos:


Edifícios pré-pombalinos correspondentes à fase anterior ao terramoto de 1755. Estes
edifícios constituem uma pequena parcela do número de edifícios em Lisboa e são
compostos por uma grande variabilidade de tipologias construtivas, arquitetónicas e
estruturais;



Edifícios pombalinos correspondentes à fase de reconstrução pós-terramoto. Estes edifícios
são caracterizados pela gaiola pombalina, marcando um período de sistematização na
construção antissísmica em Portugal;



Edifícios gaioleiros correspondentes à fase de expansão urbana da cidade no último terço do
século XIX. Estes edifícios representam uma fase de decadência na qualidade da construção
devida à rápida expansão urbanística da cidade e ao esquecimento dos episódios do
terramoto;



Edifícios de transição ou de “placa” correspondentes à fase de introdução do betão armado
nas construções como elemento estrutural. Estes edifícios são caracterizados pelo abandono
total da madeira como elemento estrutural vertical e pela substituição da madeira por betão
armado em pavimentos de cozinhas e casas de banho;



Edifícios da primeira fase do betão armado, anteriores à mais antiga regulamentação sísmica
(até cerca de 1960). Estes edifícios introduzem o betão armado como elemento estrutural
para suporte de cargas verticais. Devido à falta de regulamentação sísmica, as peças
apresentam esbeltezas elevadas e é recorrente verificarem-se problemas de deformabilidade
excessiva de lajes que têm espessuras reduzidas e estão pouco armadas;



Edifícios da segunda fase do betão armado, anteriores à moderna engenharia sísmica (até
cerca de 1985). Nesta fase, assiste-se a uma clara preocupação com a segurança sísmica,
sendo obrigatório realizarem-se análises que verifiquem a segurança ao mesmo. Destacamse duas inovações relevantes deste período que se traduzem na exploração de estruturas –
parede, especialmente em caixas de escada e de elevadores, e na introdução de lajes
fungiformes nervuradas. Este rápido desenvolvimento é acompanhado pela disponibilização
de cálculo automático e pela melhoria das características mecânicas do betão;
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Edifícios contemporâneos de betão armado e/ou pré-esforçado. No final do século passado
ocorre um rápido desenvolvimento dos métodos de análise e da compreensão tanto do
fenómeno sísmico como da resposta de elementos de betão à ação sísmica. Este rápido
desenvolvimento técnico traduziu-se na capacidade de suprimir vigas, verificando-se um
aumento da utilização de lajes fungiformes, na introdução de betões de elevada classe,
similares aos que se utilizam em pontes, e regista-se, ainda, o recurso a pré-esforço em
edifícios de habitação. Das análises efetuadas, verifica-se que este conjunto de edifícios são
os que apresentam níveis de vulnerabilidade sísmica mais baixos.

2.2.2.

Os Edifícios de “Placa”

Os edifícios de “placa” marcam a fase final dos edifícios gaioleiros e surgem na década de 1930,
estando muito bem identificados no bairro de Alvalade em Lisboa. A arquitetura segue o estilo
“português suave” que se caracteriza por linhas direitas, simetria e simplicidade das fachadas,
tradicionalismo que ia de encontro aos valores do regime político Estado Novo.
Estes edifícios caracterizam-se pelo abandono total das estruturas de madeira em paredes, pela
utilização sistemática da alvenaria de tijolo industrial e pela introdução do betão armado na
construção, principalmente em pavimentos. Numa primeira fase, o betão é usado em consolas e
pavimentos de cozinhas e casas de banho (zonas húmidas), e rapidamente se verifica uma
substituição total dos pavimentos de madeira por betão (Pinho, 2000).
Ao longo do seu curto período de existência, surgem duas tipologias distintas: planta retangular e
planta “rabo-de-bacalhau” (Figura 2.3).

Figura 2.3 - Tipologias de edifícios de "placa" [retirado de (Ferrito, 2014)]
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As fachadas são constituídas por alvenaria de pedra ou de tijolo, incorporando pilares nalguns casos,
e as paredes interiores são usualmente de tijolo. Muitos dos edifícios de “placa” apresentam
irregularidades geométricas e de materiais, notando-se um claro enfraquecimento dos pisos
superiores.
Os elementos em betão armado são geralmente constituídos por betão B20 (atual C16/20) ou B25
(atual C20/25) e os aços são varões lisos de classe A235. As lajes de betão armado têm geralmente
10 a 12cm de espessura e incluem armadura reduzida com recobrimentos na ordem dos 2cm . Estas
armaduras constituíam exclusivamente uma única camada inferior e encontravam-se mal distribuídas
e com espaçamentos demasiado grandes. Para além disso, as lajes assentavam nas paredes
divisórias, não garantido a continuidade entre vãos. Ainda neste período, introduzem-se lintéis de
betão armado colocados na zona superior de vãos de portas e janelas (Lamego, 2014).
Em alguns casos, especialmente em edifícios com funções comerciais, procedeu-se à introdução
dum sistema de pilares e vigas de betão ao nível do piso térreo para permitir zonas mais amplas.
Posteriormente, surgem pilares de betão noutras zonas como nos cantos dos edifícios.
A fase de transição é marcada por um rápido desenvolvimento de técnicas construtivas e pela
experimentação de várias soluções estruturais diferentes. Quando um edifício de “placa” é alvo de
estudo deve ter-se em consideração estas grandes variabilidades assim como as alterações
posteriores a que foram sujeitos. Através de análises efetuadas a estes edifícios, constata-se, duma
maneira geral, que aqueles que foram alvo de intervenções apresentam pior desempenho sísmico do
que aqueles que não sofreram grandes alterações (Appleton, 2003).
2.2.3.

Comportamento Estrutural à Ação Sísmica

O comportamento sísmico de edifícios depende não só das características dos próprios edifícios
como de fatores externos, tais como a interação com edifícios adjacentes ou a topografia (Lopes,
2008).
A grande maioria dos edifícios de “placa” construídos em Lisboa surge com o Plano Diretor de
Urbanização de Lisboa, na década de 1930, sob a orientação de Duarte Pacheco. Este plano ia de
encontro com as políticas de expansão urbana da cidade de Lisboa que promoviam a criação de
novas áreas habitacionais e que estão na origem, por exemplo, do Bairro de Alvalade.
Estes edifícios apresentam algumas características específicas relativamente à vulnerabilidade
sísmica que se passam a salientar.
Os edifícios de “placa” encontram-se geralmente organizados em banda. Este aspeto favorece a
resistência sísmica pois os deslocamentos dos edifícios estão restringidos pelos edifícios adjacentes.
A experiência mostra que os danos dos edifícios de extremidade, duma série de edifícios em banda,
são os que apresentam danos mais elevados e que portanto favorece a resposta sísmica dos
edifícios interiores (Lopes, 2008).
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Outra questão relevante na interação entre edifícios adjacentes prende-se com o desfasamento das
lajes em altura. Esta é uma situação comum quando a implantação dos edifícios é feita em terrenos
inclinados (Figura 2.4). O problema desta conceção é a introdução de esforços de corte nos
elementos verticais.
Vários edifícios de diferentes épocas construtivas apresentam este problema, tornando a disposição
em banda num fator prejudicial para a segurança sísmica.

Figura 2.4 - Edifícios com pavimentos desfasados [retirado de (Lopes, 2008)]

Uma das características mais assinaláveis dos edifícios de “placa” foi a introdução de betão armado
em pavimentos. Em teoria, esta novidade favorece a resposta sísmica ao introduzir maiores rigidezes
no plano horizontal, reduzindo as deformações, e, portanto, permitindo que as forças de inércia se
distribuam pelos elementos verticais proporcionalmente à sua rigidez (Lopes, 2008). Na prática, esta
solução não obteve os resultados esperados. Os betões usados são de classes de resistência baixa,
são fracamente armados e as lajes funcionam isoladamente, não garantindo continuidade de vãos.
Para além do mais, o peso que o betão acrescenta em comparação com a madeira, tem um papel
significativo no comportamento das paredes, passando a constituir uma das ações mais significativas.
No dimensionamento das paredes de alvenaria, o acréscimo de peso, com a introdução de lajes de
betão, foi negligenciado não se verificando o aumento de resistência dos elementos verticais. Estes,
por sua vez, são incapazes de transmitir as forças de inércia até às fundações sem que ocorram
danos e/ou colapso (Sousa et al., 2006).
Além disso, a generalidade dos edifícios de “placa” apresentam quebras de rigidez e de material
estrutural com o desenvolvimento em altura do mesmo, conduzindo a enormes fragilidades em pisos
mais elevados.
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Não há dúvidas que estes edifícios apresentam grande vulnerabilidade sísmica o que, pela sua
expressão numérica na cidade de Lisboa, justifica um olhar atento e a adoção de medidas
preventivas (Appleton, 2008).

2.3.
2.3.1.

Reforço Sísmico
Mecanismos de colapso

Vários estudos têm sido realizados relativamente ao comportamento de estruturas de alvenaria sob o
efeito dum sismo. Dum modo geral, distinguem-se mecanismos de colapso que ocorrem no plano da
parede ou para fora do plano da parede.
É comum admitir-se, para efeitos de simplificação, que a ação sísmica ocorre paralelamente a um
dos alinhamentos principais da estrutura, o que explica os danos semelhantes que se verificam entre
paredes paralelas entre si (Araújo, 2014).
Os mecanismos para fora do plano podem ser por derrubamento ou por flexão.
Os mecanismos por derrubamento estão associados à perda de equilíbrio da parede, ou de partes
dela, e podem ser simples ou compostos conforme os blocos rígidos derrubados façam parte duma
única parede ou de paredes ortogonais. Estes mecanismos são altamente influenciados pelas
ligações de paredes e de paredes com pavimentos, pela qualidade da alvenaria e pelo
posicionamento das aberturas.
Os mecanismos por flexão ocorrem em paredes restringidas nas suas extremidades ou interiormente
por tirantes. A restrição do movimento impossibilita fenómenos de instabilidade como os do
derrubamento. Nestes casos, a alvenaria atinge a limitada resistência à tração e colapsa.
Na Figura 2.5 apresentam-se alguns exemplos de mecanismos de colapso para fora do plano.

Figura 2.5 - Mecanismos de colapso fora do plano [retirado de (D’Ayala e Speranza, 2002)]
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No plano da parede ocorrem mecanismos por flexão e por corte.
Os mecanismos por flexão estão associados ao movimento de rotação do elemento de alvenaria em
torno dum dos seus cantos. Para cargas axiais reduzidas, o mecanismo é designado de
derrubamento e para cargas mais elevadas, o fenómeno dá origem ao mecanismo de esmagamento.
Este último distingue-se pelas fendas que se originam no canto sobre o qual o elemento roda, sendo
consequência das elevadas compressões que se concentram nessa área.
Os mecanismos por corte podem ser identificados pelo deslizamento de blocos segundo planos
horizontais devido a problemas de ligação entre eles, como por exemplo o mau estado de
conservação do ligante, ou pela formação de fendas diagonais que se desenvolvem, geralmente,
entre duas aberturas.
Na Figura 2.6 apresentam-se os mecanismos no plano da parede.

Figura 2.6 - Mecanismos por derrubamento, esmagamento, deslizamento e fendilhação diagonal, respetivamente
[retirado de (Araújo, 2014)]

O bom desempenho sísmico dum edifício de alvenaria passa pela promoção dum comportamento
global conjunto, ‘em caixa’ (box behaviour), que limita mecanismos de instabilidade e explora a
resistência das paredes na direção de maior inércia. O seu correto funcionamento depende da rigidez
no plano do pavimento e da ligação dos pavimentos às paredes (Figura 2.7), e das ligações entre
paredes ortogonais (Figura 2.8).
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Figura 2.7 - Efeitos da rigidez dos pavimentos a) sem laje rígida; b) com laje rígida [retirado de (Frazão, 2013)]

Figura 2.8 - Efeitos da ligação entre paredes a) fracas ligações; b) fortes ligações [retirado de (Frazão, 2013)]

2.3.2.

Técnicas de reforço sísmico

As intervenções de reforço sísmico estão associadas a custos excessivos e incompatibilidades com a
arquitetura mas como já se viu, são uma necessidade para uma parte significativa do parque
edificado nacional.
Para dar resposta a estas preocupações, as técnicas de reforço vêm sendo tornadas mais eficientes
e menos intrusivas, facilitando a conservação do património existente. Para além do mais, os
métodos de análise têm-se tornado mais sofisticados, permitindo intervir nos pontos fracos das
estruturas e assim obter melhores rentabilidades do processo de reforço.
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As técnicas de reforço aplicadas em edifícios de alvenaria procuram combater os principais
problemas já apontados, promovendo o comportamento tipo caixa (box behaviour) da estrutura e
aumentando a capacidade resistente dos elementos estruturais.
De seguida encontram-se listadas as principais técnicas de reforço usadas atualmente:


Injeção de caldas. Esta técnica é mais utilizada em paredes de alvenaria de pedra e tem
como objetivo preencher os espaços vazios, reforçando a ligação entre blocos de pedra e
assim melhorar o comportamento à compressão e ao corte da parede;



Pregagens metálicas. Esta técnica consiste na colocação cruzada de barras metálicas em
paredes de alvenaria melhorando as ligações entre paredes ortogonais ou confinando-as
transversalmente;



Tirantes. Esta técnica consiste na ligação de paredes paralelas através de barras de aço que
previnem o colapso das paredes para fora do plano;



Reboco armado. Esta técnica visa o melhoramento das propriedades mecânicas das paredes
através da aplicação duma malha de aço que é posteriormente coberta com uma fina camada
de reboco. Para além disso, a técnica fornece um efeito de confinamento e aumenta a
ductilidade da estrutura;



Materiais compósitos. Similarmente ao reboco armado, reforçam-se as paredes com
materiais compósitos como fibras de vidro ou fibras de carbono. As vantagens são o aumento
da resistência à flexão e ao corte e o aumento de ductilidade;



Cintagem global do edifício. Esta técnica consiste na colocação de cintas no contorno do
edifício, reforçando as ligações entre paredes e aumentando a sua resistência;



Encamisamento. Também conhecido como Jacketing, é uma técnica que consiste na
aplicação de uma camada de recobrimento em betão armado com espessura superior às de
um reboco armado. Com ela, melhora-se, consideravelmente, a resistência à compressão
das paredes, a sua esbelteza e a rigidez global da estrutura;



Pré-esforço. Este pode ser aplicado entre paredes ortogonais ou no plano da parede
oferecendo mais estabilidade à estrutura e aumentando a resistência da parede à
compressão, à tração e ao corte.
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3. Modelação do Caso de estudo e análise Estática Não Linear
3.1.

Caso de Estudo

O caso de estudo localiza-se na Rua Guilherme de Azevedo pertencente à freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, e é composto por dois edifícios em banda, com pavimentos alinhados
(Figura 3.1).

Figura 3.1 - Localização satélite (esquerda) e fachada principal (direita)

Cada um dos edifícios é composto por três pisos, com dois fogos por piso. O pé direito é constante
em altura e igual a 3,06m. Cada edifício apresenta uma disposição em planta de 17,5m x 6,30m,
2

totalizando, em conjunto, uma área de implantação de 220,5m .
As habitações são compostas por dois quartos, sala, cozinha e casa de banho (Figura 3.2).

Figura 3.2 - Planta do rés-do-chão (esquerda) e do 1º e 2º piso (direita)

As paredes exteriores são de alvenaria de pedra irregular ordinária com cal hidráulica. A fachada
principal e a fachada posterior têm uma espessura de 0,50m na base e uma redução de 0,05m por
piso. As empenas têm uma espessura constante em altura e igual a 0,5m.
As fachadas são compostas por lintéis de betão armado, em todos os pisos, ao nível das vergas das
janelas, com a mesma espessura das paredes e 0,20m de altura. O betão corresponde a uma classe
de resistência entre o C16/20 e C20/25 e o aço é de classe A235. Os elementos de betão armado são
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esbeltos e pouco reforçados pelo que são expectáveis problemas de deformabilidade excessiva na
ocorrência dum sismo.
As paredes interiores são de tijolo furado com espessuras de 0,15m ou 0,25m. As paredes das
escadas de serviço do piso térreo são de tijolo maciço com 0,15m de espessura, passando a tijolo
furado com 0,25m de espessura no piso 2 e 3. Os panos de peito (muro de apoio da janela) são de
tijolo furado com uma espessura de 0,15m.
Os pavimentos de betão encontram-se nas zonas húmidas com 0,12m de espessura. Tal como as
vigas, são fracamente armados e não há garantias da continuidade dos varões entre vãos.
Os pavimentos de madeira são de Pinho Bravo com espessura de 0,022m. As vigas de madeira estão
2

orientadas para as fachadas, têm secções de 0,08x0,16 m e estão espaçadas de 0,40m.
Por baixo dos pavimentos de madeira do rés-do-chão, existe uma caixa-de-ar a uma cota de 0,95m
do nível do solo, para promover a circulação de ar e combater as acumulações de humidade (Figura
3.3).
A descrição do caso de estudo segue o trabalho desenvolvido por (Milosevic et al., 2018) pelo que
deverá ser consultado para uma descrição mais detalhada.

Figura 3.3 - Corte da fundação [retirado de (Milosevic et al., 2018)]

3.2.

Modelação

A geometria do caso de estudo foi modelada tridimensionalmente no programa 3Muri (STADATA,
2006). Este programa cinge-se exclusivamente ao comportamento no plano das paredes, excluindo
problemas para fora do plano, que podem ser estudados recorrendo a métodos analíticos apropriados
(Milosevic et al., 2014).
Dependendo essencialmente da posição relativa às aberturas, as paredes são divididas em três tipos
de macro-elementos: elementos nembo, elementos lintel e elementos nó rígido.
Os elementos nembo são elementos verticais, localizados lateralmente às aberturas e os principais
responsáveis por suportar as cargas gravíticas e o efeito dos sismos. Os elementos lintel são
elementos horizontais, localizados acima e abaixo das aberturas e responsáveis por agregar os
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elementos nembo no caso de ação sísmica. Os elementos nó rígido são parcelas da parede de
alvenaria que não sofrem danos, localizados entre os elementos nembo e elementos lintel (Figura
3.4).
A divisão em macro-elementos permite reduzir significativamente o número de graus de liberdade,
tornando o processo de cálculo mais rápido (Lamego, 2014).

Figura 3.4 – Exemplo de malha de macro-elementos [retirado de (Ferrito, 2014)]

Na modelação do edifício foram consideradas todas as paredes e aberturas, e a malha de macro
elementos foi gerada automaticamente pelo programa 3Muri. Na Figura 3.5 estão representadas as
malhas geradas para as fachadas sendo a cor laranja correspondente aos elementos nembo, a cor
verde correspondente aos elementos lintel e a cor azul correspondente aos elementos nó rígido.

Figura 3.5 - Malha de macro elementos da fachada principal (esquerda) e fachada posterior (direita)

A caracterização correta das propriedades dos materiais tem um papel crucial em qualquer análise
Note-se que o conjunto de aberturas que se desenvolve por cima das portas de acesso aos edifícios
visíveis na Figura 3.1 (imagem da fachada principal) é impraticável na modelação, tendo sido
consideradas duas aberturas de maiores dimensões. A geometria dos restantes elementos segue a
geometria das plantas do caso de estudo.
Outra situação particular na modelação do edifício pode ser observada na Figura 3.6 estando
relacionada com as duas paredes que “nascem” na laje do primeiro piso. Esta situação é
considerada, pelo 3Muri, de elevada instabilidade na convergência de resultados, o que forçou a
introdução duma viga fictícia por baixo da laje do primeiro piso (linha a azul na planta do rés-do-chão)
2

4

com uma área de secção de 23,95cm e inércia de 1317cm . Destacam-se também as duas paredes
a amarelo referentes ao tijolo maciço presente no rés-do-chão.
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Figura 3.6 - Modelação do rés-do-chão (esquerda) e 1º e 2º piso (direita)

A caracterização dos parâmetros mecânicos dos materiais tem um papel crucial no desenvolvimento
duma análise não linear. Apesar disto, existem vários obstáculos ao seu levantamento preciso sem
recorrer a múltiplas ações intrusivas e destrutivas, tornando-se impraticável no que toca ao caso da
reabilitação de edifícios em plena vida útil. Assim sendo, os valores característicos dos materiais
foram obtidos recorrendo a uma aproximação Bayesiana dos valores obtidos pelos limitados ensaios
realizados in situ e pela literatura disponível (Milosevic et al., 2018).
Na Tabela 3.1 apresentam-se as seguintes propriedades mecânicas, referentes aos materiais
presentes nas paredes do caso de estudo: módulo de elasticidade (E), módulo de distorção (G),
resistência à compressão (fc), resistência ao corte (τ0) e peso volúmico (γ).
Tabela 3.1 – Parâmetros mecânicos dos materiais presentes nas paredes

E [GPa]
0,82
5,73
2,95

Alvenaria de pedra
Tijolo maciço
Tijolo furado

G [GPa]
0,27
1,91
0,98

fc [MPa] τ0 [MPa]
2,33
0,077
7,19
0,277
1,66
0,277

γ [kN/m3]
21
18
15

Um problema comum dos edifícios de “placa” são as fracas ligações parede-parede que, neste
trabalho, foram consideradas muito ineficientes. Desta forma, foram modeladas vigas equivalentes
em elementos parede que estabeleçam ligação entre paredes exteriores ou ligação entre parede
exterior e parede interior.
Estas vigas equivalentes foram enfraquecidas atribuindo-lhes uma área de secção transversal de
-4

2

-4

4

2x10 m e uma inércia de 1x10 m para ligações entre paredes exteriores, e uma área de secção
-6

2

-6

4

transversal de 2x10 m e uma inércia de 1x10 m para ligações entre parede exterior e parede
interior.
Como exemplo, tome-se a empena da Figura 3.7 onde estão assinaladas a preto as vigas
equivalentes com ligações às fachadas. Destaca-se ainda a caixa-de-ar que por estar elevada em
relação ao solo, justificou a divisão da parede em quatro níveis horizontais diferentes.
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Figura 3.7 - Vigas equivalentes para modelação de ligações parede-parede

Relativamente aos pavimentos, foi necessário caracterizar o módulo de elasticidade, o módulo de
distorção equivalente (Geq) e o peso volúmico (Tabela 3.2). O facto de a madeira ser um material
anisotrópico obriga à consideração de dois módulos de elasticidade diferentes, um segundo a direção
longitudinal das vigas (E1) e outro segundo a direção transversal das mesmas (E2). O módulo de
distorção equivalente é dado pelo produto do módulo de distorção do material e a espessura do
pavimento.
Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas dos materiais presentes nos pavimentos

Betão
Madeira

E1 [GPa]
9,17
29,45

E2 [GPa]
9,17
12,00

Geq [Mpa]
3821,0
9,9

γ [kN/m3]
25
5,8

Os pavimentos foram modelados como painéis individuais por forma a considerar-se a
descontinuidade dos vãos. Considerou-se que os pavimentos e as vigas de madeira estão bem
ligados às paredes em que descarregam, selecionando-se essa opção no 3Muri.
Os carregamentos nos vários espaços do caso de estudo, compostos pelas cargas permanentes (Cp)
e sobrecargas (Sc), são apresentados na Tabela 3.3.
Tabela 3.3 - Cargas permanentes e sobrecargas

2

Cp [kN/m ]
2

Sc [kN/m ]

Pav. madeira
1,1
2,0

Pav. Betão Escadas Telhado Varandas
3,78
3,78
1,15
3,78
2,0
3,0
0,4
5,0

Feito isto, apresenta-se o modelo tridimensional do caso de estudo na Figura 3.8.
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Figura 3.8 - Modelo tridimensional do caso de estudo

3.3.
3.3.1.

Análise Estática Não Linear
Introdução

Para a grande maioria das estruturas que na sua vida útil poderão ser sujeitas a ações sísmicas de
grande intensidade, o dimensionamento e/ou a avaliação sísmica em regime linear não é adequado.
Assim sendo, para avaliar o efeito da ação sísmica correspondente a deslocamentos impostos às
estruturas (e não forças aplicadas), pode tirar-se partido do comportamento não linear dos materiais
para dissipar a energia que os sismos transmitem às estruturas, dimensionando as estruturas novas
para esforços substancialmente inferiores aos que se obtêm através de análises elásticas (Bento e
Lopes, 2000) e avaliando as existentes tendo em conta o comportamento não linear das construções.
O EC8 (CEN, 2004) permite a análise dos efeitos dos sismos admitindo que as construções têm
comportamento linear ou não linear. Caso se considere o comportamento linear das construções, o
EC8 prevê a redução dos esforços de dimensionamento recorrendo ao coeficiente de
comportamento. Esta redução é tanto menor quanto mais baixa seja a capacidade de deformação do
material resistente, ou quanto maior seja a importância de manter a funcionalidade da estrutura após
ocorrência do sismo. Ao se admitir o comportamento não linear dos materiais, entra-se no campo das
análises não lineares que fornecem resultados mais precisos da resposta face à ação sísmica.
Ambas as análises, lineares e não lineares, podem ainda ser dinâmicas ou estáticas.
A análise dinâmica não linear fornece os resultados mais precisos combinando o comportamento não
linear dos materiais com a ação dinâmica do sismo. As principais desvantagens deste método são a
necessidade de conhecer muito bem a estrutura e todos os seus componentes, e o grande esforço
computacional que implica. Desta maneira, é uma abordagem usada essencialmente em estruturas
de grandes dimensões, não sendo amplamente usada em situações correntes.
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A análise utilizada para a avaliação do comportamento sísmico do caso de estudo foi a análise
estática não linear ou também designada análise pushover. Esta análise permite avaliar a resposta da
estrutura até ao seu colapso, possibilitando a identificação de zonas vulneráveis e dos principais
problemas de esforços nos diferentes componentes estruturais. O facto de ser uma análise detalhada
com esforço computacional razoável faz com que seja uma opção muito viável para o
dimensionamento em gabinete de projeto comparativamente às análises dinâmicas não lineares.
Existem várias metodologias propostas para o desenvolvimento da análise pushover tendo sido
utilizado no presente trabalho o método N2, preconizado no anexo B do EC8 – parte 1. Neste
método, é calculado o deslocamento último da estrutura assim como o deslocamento objetivo que
representa uma estimativa da resposta máxima da estrutura sob atuação da ação sísmica.
Seguidamente, apresenta-se uma explicação detalhada da metodologia adotada, extrapolando os
resultados obtidos para o caso de estudo.
3.3.2.

Curvas Pushover e Deslocamento Último

O primeiro passo da análise consiste no traçado da curva de capacidade do edifício ou curva
pushover. Esta curva representa a capacidade resistente dum edifício face à ação sísmica, sendo
uma característica intrínseca do mesmo, dependendo unicamente dos seus materiais constituintes,
tipologia construtiva e organização espacial (Lamego, 2014).
Para a obtenção da curva pushover é imposto um perfil de forças monotónicas crescentes à
estrutura, controlando-se os deslocamentos dum nó de controlo (usualmente utiliza-se um ponto do
topo do edifício), obtendo-se assim um gráfico Vb - dtopo, em que Vb é a força de corte basal e dtopo é o
deslocamento do nó de controlo.
A presente análise foi aplicada segundo a direção X e Y (direção das fachadas e das empenas,
respetivamente), com sentido positivo (esquerda para a direita e baixo para cima) e sentido negativo,
e admitindo duas distribuições de carga diferentes: distribuição uniforme, proporcional à massa, e
distribuição pseudo - triangular, proporcional ao produto da massa com a altura (Milosevic et al.,
2014), totalizando oito curvas pushover diferentes.
Por uma questão de simplicidade na leitura e processamento da informação, cada um dos oitos casos
considerados foi abreviado segundo o tipo de carregamento (U – uniforme; T – triangular), direção do
carregamento (direção X ou Y) e sentido (+ ou -). Por exemplo, “TY+” corresponde a uma análise
estática não linear com uma configuração triangular da distribuição de forças laterais a atuarem
segundo a direção Y e sentido positivo.
Os nós de controlo utilizados localizam-se no topo do edifício e estão representados na Figura 3.9. O
nó dentro da circunferência preta corresponde ao nó de controlo para a direção X e o nó dentro da
circunferência vermelha corresponde ao nó de controlo para a direção Y.
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Figura 3.9 - Nós de controlo

Na Figura 3.10 apresentam-se as curvas pushover para cada uma das distribuições de carga. Estas
curvas foram obtidas recorrendo ao programa TREMURI (Galaso et al., 2002).

Figura 3.10 - Curvas pushover para carga uniforme (esquerda) e carga triangular (direita)

Reorganizando as mesmas curvas segundo a direção do sismo e alterando ligeiramente as escalas,
obteve-se a Figura 3.11. Nesta figura será possível observar o efeito do carregamento para as curvas
pushover.

Figura 3.11 - Curvas pushover segundo a direção X (esquerda) e a direção Y (direita)
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Por análise da Figura 3.10 constata-se que as forças de corte basal segundo a direção X são
superiores às obtidas segundo a direção Y, independentemente do carregamento. Apesar deste
resultado estar de acordo com a configuração em planta dos elementos estruturais, relembra-se que
as paredes-mestre segundo X são compostas por várias aberturas, ao contrário das paredes segundo
Y, e portanto a conclusão não era imediata. Para além do mais, o caso de estudo beneficia da
composição em banda de dois edifícios, segundo a direção X, assim como de espessuras superiores
relativamente à direção Y, o que sem dúvida tem um papel importante nos resultados obtidos.
Salienta-se ainda que a ductilidade é quase inexistente quando se considera a direção X para a ação
sísmica, verificando-se uma grande quebra de rigidez após o ponto de cedência. Tal não acontece
segundo a direção Y que apresenta boa capacidade de redistribuição de esforços, verificando-se um
decaimento mais gradual da força de corte basal.
Por análise da Figura 3.11 verifica-se que a estrutura atinge primeiro o ponto de cedência
considerando uma distribuição de carga triangular pelo que é expectável que seja o carregamento
condicionante. Para além do mais, constata-se que as rigidezes elásticas segundo X variam com o
carregamento mas segundo Y não variam.
Seguidamente, com as curvas pushover caracterizadas, definiu-se o deslocamento último (du)
correspondente ao deslocamento relativo a 80% da força de corte basal máxima, na fase não linear
(Tabela 3.4), tal como preconizado no EC8.
Tabela 3.4 - Deslocamentos últimos

[cm]

3.3.3.

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

0,97

0,95

1,28

1,23

5,09

4,96

5,52

6,93

Sistema equivalente de 1 grau de liberdade equivalente e Bilinearização

Por forma a possibilitar a posterior comparação entre curvas pushover e espectro de resposta, é
necessário convertê-las para o formato ADRS (Acceleration Displacement Responde Spectrum,
espectro de resposta aceleração – deslocamento). Para isso, é necessário transformar o sistema de n
graus de liberdade (MDOF – Multiple Degrees of Freedom) num sistema equivalente com um grau de
liberdade (SDOF – Single Degree of Freedom).
A conversão de MDOF para SDOF é feita através do coeficiente de transformação ( ), tal como
proposto pelo EC8, dado pela equação 3.1. Nesta,
SDOF, sendo calculada através da equação 3.2, e
de cada piso i, de tal forma que

representa a massa equivalente do sistema
representa o deslocamento modal normalizado

, sendo n o índice relativo ao piso do nó de controlo.
(3.1)
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(3.2)
Conhecido o coeficiente de transformação, obteve-se a força (

) e o deslocamento (

) do sistema

SDOF através das equações 3.3 e 3.4, respetivamente.
(3.3)

(3.4)
De seguida, converteu-se a curva pushover obtida no sistema SDOF numa “curva” bilinear
equivalente, admitindo um comportamento elasto-perfeitamente plástico. As duas curvas intersetamse para um valor de força correspondente a 70% de

máximo e de maneira a que área debaixo de

cada uma seja igual, garantindo desta maneira a mesma energia de deformação.
Assim, com a curva bilinear “calculada”, determinou-se o valor do período elástico do sistema
equivalente (

) com recurso à equação 3.5.

(3.5)

Os valores do coeficiente de transformação foram determinados através do TREMURI:

e

. Na Tabela 3.5 encontram-se compilados os valores da força de cedência (
deslocamento de cedência (
(μ) e do período elástico (

), do deslocamento último (

), do

), da rigidez elástica (KE), da ductilidade

), para cada caso no sistema SDOF. As curvas bilineares apresentam-se

na Figura 3.12.
Tabela 3.5 - Parâmetros das curvas pushover no sistema SDOF

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[kN]

3867

3842

2944

2962

1737

1545

1258

1194

[cm]

0,25

0,25

0,25

0,25

0,43

0,63

0,42

0,94

[cm]

0,77

0,76

1,02

0,98

3,74

3,65

4,06

5,09

1562840

1162037

1162073

400009

245252

298611

127230

3,1

3,1

4,0

3,8

8,6

5,8

9,6

5,4

0,13

0,13

0,15

0,15

0,24

0,31

0,28

0,43

KE [kN/m] 1555596
μ

[s]

Estas curvas podem ser convertidas para o formato ADRS transformando a força em aceleração
espectral (

) através da equação 3.6, resultando as curvas da Figura 3.13.

(3.6)
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Figura 3.12 - Curvas bilineares no sistema SDOF

Figura 3.13 - Curvas bilineares no formato ADRS

A quantificação dos vários parâmetros da Tabela 3.5 juntamente com as curvas bilineares obtidas,
suportam as observações feitas em 3.3.2. Salienta-se que as rigidezes elásticas variam
substancialmente segundo a direção Y, o que não é evidente nas curvas pushover no sistema MDOF.
Tal acontece devido às hipóteses que foram tomadas para o traçado das curvas bilineares. Estas
hipóteses variam na literatura científica e conduzem a resultados diferentes pelo que é necessário ter
especial atenção a este facto, estando certo que o método escolhido no processo de bilinearização,
condicionará o desempenho sísmico do caso em estudo.
3.3.4.

Deslocamento Objetivo

Para quantificar a resposta sísmica da estrutura no sistema SDOF, recorreu-se ao deslocamento
objetivo (

).

A sua determinação é feita através da sobreposição da curva bilinear no formato ADRS e o espectro
de resposta da ação sísmica (Figura 3.14).
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Figura 3.14 - Determinação do deslocamento objetivo do sistema SDOF para períodos curtos (esquerda) ou
períodos médios ou longos (direita) [retirado de EC8]

Conforme se pode observar, o procedimento de cálculo varia consoante o período seja baixo (
ou médio ou longo (

<

)

> ). Os valores do deslocamento objetivo dependem do deslocamento

que corresponde ao deslocamento do sistema com comportamento elástico ilimitado. Este
deslocamento é dado pela equação 3.7, com
elástica de aceleração para o período

correspondente ao valor do espectro de resposta

.

(3.7)
Sabendo, ainda, que
de

representa o fator de redução devido à ductilidade e que os valores obtidos

variam consoante a

estrutura apresenta comportamento elástico (

comportamento inelástico (
Para períodos baixos (
Se

<

) ou

), o procedimento de cálculo toma a seguinte forma:
):

, a resposta é elástica e portanto:

(3.8)
Se

, a resposta é não linear e portanto:

(3.9)
Em que

é dado por:

(3.10)
Para períodos médios e longos (

>

), a equação 3.8 é válida.
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O caso de estudo assenta num solo tipo C e localiza-se na zona sísmica 1.3 e 2.3 para o sismo 1 e
sismo 2 respetivamente. Por ser um edifício residencial, foi assumido um coeficiente de importância
2

2

= 1, donde se inferiu que as acelerações de solo tomam os valores de 1,5m/s e 1,7m/s para o
sismo 1 e sismo 2, respetivamente.
Apresenta-se na Tabela 3.6 os valores de

obtidos para o sismo 1 e sismo 2.

Tabela 3.6 - Valores de

(em cm)

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Sismo 1

0,24

0,24

0,80

0,79

2,54

4,15

3,41

8,00

Sismo 2

0,34

0,35

1,05

1,05

2,81

1,22

1,11

1,70

Verifica-se que os valores do deslocamento objetivo na direção X para o sismo 2 são superiores aos
obtidos pelo sismo 1. Isto acontece devido aos períodos baixos (ligeiramente superiores a T B=0,1s),
que por sua vez conduzem a acelerações maiores. Para uma melhor compreensão, observe-se a
Figura 3.15 onde se encontram representados os espectros de resposta do sismo 1 e sismo 2, para
um solo tipo C.
Na direção Y acontece o oposto, sendo o sismo 1 o mais condicionante.

Figura 3.15 - Espectros de resposta para solo tipo C

Assim o sismo 2 é condicionante para a resposta segundo X e o sismo 1 é condicionante para a
resposta segundo Y.
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3.4.

Análise do Desempenho Sísmico

A verificação de segurança é assegurada quando o rácio entre o deslocamento último e o
deslocamento objetivo é superior a 1 (Milosevic et al., 2014).
O deslocamento do nó de controlo da estrutura real (MDOF) pode ser calculado através do produto
de

pelo coeficiente de transformação . Na Figura 3.16 são apresentados os rácios d u/dt obtidos

para cada caso.

Figura 3.16 - Verificação de segurança (du/dt)

A estrutura não verifica a segurança. Constata-se que a direção Y é a mais condicionante por
apresentar os valores mais baixos de

/ . A estrutura é mais vulnerável quando considerado o

carregamento triangular pelo que é o carregamento condicionante.
Segundo a direção X, a estrutura dispõe de fachadas extensas e do efeito banda que conferem
grande resistência face a ações horizontais. A estrutura apresenta uma resposta maioritariamente
elástica, perdendo rigidez aceleradamente depois de atingir o ponto de cedência. Este
comportamento indicia a dependência das fachadas para a resposta nessa direção, sendo necessário
garantir que estas paredes se encontram em boas condições e que não sejam alvo de intervenções
estruturais que aumentem a sua vulnerabilidade.
Segundo a direção Y, a estrutura dispõe de três paredes principais (empenas e parede divisória dos
edifícios) e dum grande número de paredes interiores de menores dimensões. Embora as empenas e
a parede divisória não tenham aberturas, que é positivo para o desempenho sísmico, há uma clara
discrepância na resistência que asseguram à estrutura relativamente às paredes de fachada.
Contudo, verifica-se que a estrutura apresenta boa ductilidade garantindo um decaimento gradual da
resistência. A estrutura é capaz de redistribuir os esforços sísmicos pelas várias paredes que a
compõe, proporcionando um bom comportamento em fase não linear.
O TREMURI fornece a distribuição de danos para cada parede tendo sidos analisados os danos para
o deslocamento objetivo do caso condicionante, TY+. Os níveis de dano são calculados com base no
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decaimento do esforço transverso e no drift de cada elemento, originando cinco níveis de dano
diferentes (DL1 – ligeiro; DL2 – moderado; DL3 – extensivo; DL4 – perto do colapso; DL5 – colapso).
Na Figura 3.17 apresentam-se os danos expectáveis em cinco paredes. Os seus danos podem ser
generalizados para as outras paredes de acordo com a simetria do caso de estudo.

Figura 3.17 - Mapa de danos para situação condicionante e para

(parede 1 a 5 da esquerda para a direita)

A parede 1 (empena) colapsa no segundo piso mas tem uma boa resposta nos dois pisos por baixo,
apresentando alguns problemas de flexão e corte na parede da caixa-de-ar.
A parede 2 e 5 colapsam no segundo piso e apresentam danos graves no piso intermédio.
A parede 3 apresenta níveis de colapso na sua base pelo facto de não ter continuidade (parede que
“nasce” no primeiro piso).
A parede 4 apresenta colapso por tração no segundo piso e dano por corte nas paredes da caixa-dear.
Os vãos das portas apresentam problemas de flexão assim como as paredes envolventes,
principalmente nos dois últimos pisos.
Verifica-se generalizadamente que há um problema de colapso no segundo piso (soft-story) sendo o
principal ponto de fragilidade da estrutura e onde é expectável que ocorram os piores danos. O piso
do rés-do-chão apresenta alguns problemas de flexão mas o nível de dano é inferior a DL3 pelo que
não são expectáveis problemas de colapso.
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Os danos mais severos em pisos elevados é um dos problemas mais apontados às estruturas
pombalinas e a edifícios de “placa”, fruto da redução das secções dos elementos estruturais.
Esta análise de danos afirma-se como uma grande ferramenta para o projetista permitindo um
planeamento eficiente de intervenção estrutural. Com base nela, foram estudadas duas das quatro
soluções de reforço que se apresentam no capítulo seguinte.
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4. Desempenho Sísmico após Reforços Sísmicos
4.1.

Introdução

Neste capítulo serão exploradas quatro técnicas de reforços diferentes com o intuito de reforçar a
estrutura do caso de estudo.
Neste trabalho excluíram-se hipóteses de reforço relacionadas com a substituição de pavimentos de
madeira por lajes de betão ou a substituição de paredes de alvenaria por pórticos de betão armado.
Estas técnicas para além de aumentarem a massa da estrutura e obrigarem ao estudo das fundações
devido aos novos valores de esforços a que vão estar sujeitas, interferem com a preservação do
legado cultural de edifícios que marcam um período histórico único da construção em Portugal. Na
mesma linha de pensamento, deu-se primazia a técnicas pouco intrusivas.
O primeiro reforço estudado corresponde ao reforço das ligações parede-parede através de
pregagens costura com barras de aço. A estrutura não apresenta o comportamento de caixa (box
behaviour) devido às ligações deficientes existentes entre elementos e, como tal, pretende-se avaliar
a sua influência no desempenho sísmico da estrutura.
O segundo reforço corresponde à aplicação de reboco armado que consiste na aplicação duma
malha de aço ao nível das faces das paredes de alvenaria. Este método tem sido amplamente
utilizado na atualidade. A aplicação do reforço terá como base a avaliação de danos realizada no final
do capítulo anterior. Com esta solução de reforço, espera-se intervir nos pontos mais vulneráveis da
estrutura e assim reduzir os custos da sua aplicação, tornando-o mais eficiente.
O terceiro reforço corresponde ao uso de fibras de carbono (FRP). A técnica é bastante semelhante
ao reboco armado com algumas diferenças nas propriedades mecânicas do material. Em termos de
aplicabilidade, será testado nas mesmas condições do reboco armado para permitir uma comparação
mais completa de resultados.
O quarto e último reforço sai do domínio dos elementos verticais, sendo composto por um sistema de
contraventamento dos pavimentos de madeira através da pregagem de barras metálicas. Com ele
pretende-se, essencialmente, conferir mais rigidez no plano do pavimento.
Ao longo deste capítulo, cada um dos reforços será alvo duma análise isolada, sendo feitas
comparações em simultâneo com o caso original não reforçado. Para a análise, utilizou-se o método
N2 do EC8, tal como descrito no capítulo 3.
Por uma questão de simplicidade na leitura das figuras, tanto com as curvas pushover como com as
curvas bilineares, será apresentada apenas a curva condicionante para cada caso de carga e
direção, isto é, só será apresentada a curva com um dos sentidos sendo esta a que apresentar pior
desempenho. Assim, serão apresentados apenas quatro dos oito casos estudados.
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O número total de curvas, por figura, será o mesmo por se apresentarem conjuntamente as curvas
correspondentes (com o mesmo sentido) para a estrutura não reforçada.

4.2.

Pregagens Costura

4.2.1.

Descrição da técnica

As pregagens costura são uma técnica amplamente utilizada no reforço de ligações de paredes
ortogonais de alvenaria.
Esta técnica consiste na ligação de paredes recorrendo a varões de aço ou materiais compósitos
como as fibras de carbono (FRP). Para tal, são abertos pequenos furos, ligeiramente inclinados,
recorrendo a caroteadoras que permitem furações de grande extensão com muita precisão e,
seguidamente, são introduzidas as barras dentro da parede sendo injetadas caldas (grout) ou
argamassas fluidas envolvendo as barras e fechando os furos (Figura 4.1) (Rodrigues, 2010).
As barras de FRP apresentam melhor durabilidade que as de aço, as quais devem ser protegidas
contra a corrosão. Contudo, o reforço com barras de aço é mais dúctil e apresenta menores custos,
sendo mais adequado no reforço por pregagem.

Figura 4.1 - Pregagens costura [retirado de (Cóias, 2007)]

Para além de melhorar a ligação entre paredes perpendiculares, as pregagens costura melhoram as
propriedades mecânicas e a ductilidade de cada elemento, assim como a resistência global criando
zonas com maior rigidez capazes de distribuir as tensões para os elementos inferiores e assegurando
a resistência à tração em zonas críticas (Rodrigues, 2010).
Neste trabalho, considerou-se, para contabilização futura de custos, a furação com um metro de
profundidade e 3cm de diâmetro, e a utilização de aço S235 com 16mm de diâmetro. São
considerados quatro elementos metálicos, distribuídos em altura, por piso e por parede que compõe a
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ligação. Por exemplo, a ligação entre uma das empenas e a fachada principal é composta por vinte e
quatro elementos metálicos, doze desenvolvendo-se com o sentido da empena e distribuídos ao
longo da sua altura e outros doze desenvolvendo-se com o sentido da fachada principal e, também,
distribuídos ao longo da sua altura.
Este reforço não é efetuado entre paredes interiores sendo exclusivo a ligações entre paredes
exteriores e entre parede exterior com parede interior.
4.2.2.

Modelação

Devido às limitações do programa 3Muri, não é possível modelar uma técnica com o nível de
complexidade e detalhe que as pregagens costura apresentam.
Desta maneira, recorreram-se às vigas equivalentes utilizadas para modelar as fracas ligações da
estrutura original. Estas vigas passaram a ser consideradas rígidas o que na prática se materializou
2

4

considerando valores de área e de inércia de 10m e 5m respetivamente.
4.2.3.

Desempenho sísmico

Completada a modelação, recorreu-se ao programa TREMURI e obtiveram-se as curvas pushover
organizadas por tipo de carregamento (Figura 4.2) e por direção do carregamento (Figura 4.3). Foi
adicionado um sufixo a cada curva por forma a identificá-las. O sufixo “_R” identifica as curvas da
estrutura reforçada e “_O” identifica as curvas da estrutura original obtidas no capítulo anterior.
Os sentidos condicionantes, e apresentados nas figuras, correspondem ao sentido positivo para os
carregamentos com direção X e ao sentido negativo para os carregamentos com direção Y.

Figura 4.2 - Curvas pushover para carga uniforme (esquerda) e carga triangular (direita) com 1º reforço
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Figura 4.3 - Curvas pushover segundo a direção X (esquerda) e a direção Y (direita) com 1º reforço

Por análise das figuras, observa-se uma melhoria no desempenho global da estrutura.

Segundo a direção X, verifica-se que o novo ponto de cedência para o carregamento uniforme é
muito similar ao antigo e com carregamento triangular, verifica-se uma ligeira melhoria no novo ponto
de cedência. Para além disso, a estrutura não aparenta ter uma melhoria da rigidez elástica. Na fase
plástica, o decaimento da força de corte basal (resistência) é mais suave, principalmente para o
carregamento uniforme.
Segundo a direção Y, direção condicionante, constata-se uma grande melhoria do comportamento da
estrutura em fase elástica, com aumento substancial da resistência (i.e. do valor de força de
cedência) e de rigidez elástica, independentemente do carregamento considerado. Em contrapartida,
verifica-se que a estrutura colapsa para deslocamentos inferiores.
Na Tabela 4.1 apresentam-se os valores obtidos para os deslocamentos últimos da estrutura
reforçada.
Tabela 4.1 - Deslocamentos últimos com 1º reforço

[cm]

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

0,97

0,97

1,55

1,51

4,36

4,16

4,63

4,28

Por análise destes valores evidencia-se o que foi observado pelas curvas pushover, os valores de
deslocamento último para carregamentos segundo X são maiores relativamente à estrutura original e
os valores de deslocamento último para carregamentos segundo a direção Y são menores.
Na transformação das curvas do sistema MDOF para SDOF, foram utilizados os valores de
coeficiente de transformação:

e

. Com eles, obtiveram-se os parâmetros da Tabela

4.2, e as curvas bilineares no formato ADRS da Figura 4.4.

36

Tabela 4.2 - Parâmetros das curvas pushover no sistema SDOF para estrutura com 1º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[kN]

3831

3797

3170

3101

2287

2509

1712

1549

[cm]

0,22

0,22

0,33

0,30

0,27

0,25

0,30

0,20

[cm]

0,76

0,76

1,22

1,19

3,30

3,14

3,40

3,15

1723737

971741

1018195

857427

1020342

577074

757826

KE [kN/m] 1720521
μ

[s]

3,4

3,5

3,7

3,9

12,4

12,8

11,5

15,4

0,12

0,12

0,16

0,16

0,18

0,16

0,20

0,18

Figura 4.4 - Curvas bilineares no formato ADRS para estrutura com 1º reforço

Destaca-se o aumento dos valores de ductilidade para a direção Y, conseguidos pela redução
substancial do deslocamento de cedência. O aumento da rigidez na mesma direção é evidenciado
pela redução do período fundamental da estrutura.
Seguidamente, definiram-se os valores de deslocamento objetivo contemplando os dois sismos de
projeto (Tabela 4.3).
Tabela 4.3 - Valores de

(em cm) com 1º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Sismo 1

0,22

0,22

0,71

0,76

1,32

1,11

1,76

1,34

Sismo 2

0,34

0,35

1,10

1,17

1,45

1,22

1,95

1,49

Por último, efetuou-se a verificação de segurança através do rácio d u/dt que se encontra na Figura
4.5.
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Figura 4.5 - Verificação de segurança (du/dt) com 1º reforço

Generalizadamente, o reforço promoveu o comportamento global da estrutura, o que se manifestou
na melhoria do desempenho sísmico face a ações horizontais.
A estrutura reforçada com pregagens costura verifica a segurança estrutural.

4.3.
4.3.1.

Reboco Armado
Descrição da técnica

O reboco armado é uma técnica que se baseia na aplicação de uma malha de armaduras coberta por
uma camada de microbetão ou de argamassa de cal e areia, com 2 a 5cm de espessura (Martins,
2012).
Esta malha pode ser de aço com proteção anticorrosiva, aço inox ou de fibra de vidro com proteção
antialcalina. Estas proteções são importantes por forma a combater problemas de durabilidade,
conservando a resistência mecânica e a elasticidade dos elementos metálicos.
A ligação da malha de aço à parede de alvenaria é realizada através de conectores metálicos ou
fixadores (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Esta técnica é moderadamente
ntrusiva e é dificilmente reversível pois a sua remoção causa a perda superficial do material da
parede.
As principais vantagens desta técnica são o aumento da resistência ao corte e à tração do elemento,
conseguidas através da adição dum material com melhores propriedades mecânicas. Além disso,
confere algum confinamento lateral às paredes, permite o controlo da fendilhação e aumenta a
capacidade de deformação do elemento (Rodrigues, 2010).
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Figura 4.6 - Malha de aço e pormenores de fixação [retirado de (Rodrigues, 2010)]

Neste trabalho considerou-se a utilização de aço S235 com espessura de 10mm. A malha estudada
contempla espaçamentos de 20cm x 25cm e é coberta por uma camada de 4cm de argamassa de cal
e areia, em cada face das paredes.
4.3.2.

Modelação

O primeiro passo no estudo do reforço foi decidir em que paredes deveria ser aplicado. Para tal,
foram analisadas todas as paredes da estrutura original para os múltiplos casos que provocavam o
colapso da estrutura, tal como se demonstrou no fim do capítulo anterior.
Foram contemplados dois cenários diferentes, daqui para a frente designados por cenário A e cenário
B.
O cenário A contempla o reforço por reboco armado em todas as paredes que apresentem um nível
de dano extensivo ou superior (DL3). Desta maneira a disposição do reforço concentra-se nos
elementos que apresentem maiores danos, tentando assim obter um reforço mais localizado.
O cenário B consiste numa disposição mais regular do reforço, dando continuidade do mesmo até às
fundações em todas paredes com danos elevados. Neste cenário, apenas quatro paredes
mantiveram o reforço exclusivamente localizado no piso 2.
Esta disposição dos reforços é facilmente percetível na Figura 4.7.
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Figura 4.7 - Disposição do reforço para o cenário A (cima) e cenário B (baixo)

O 3Muri contempla a funcionalidade de reforço das paredes de alvenaria com reboco armado.
Primeiramente, definiu-se o aço S235 como material de reforço, com as características de acordo
com o EC3. Posteriormente, selecionou-se, no software, a opção de reforço contínuo em todas as
paredes reforçadas e definiu-se os valores de espaçamento horizontal (Sd) e vertical (S) entre barras
de aço, equivalentes a 200mm e 250mm, respetivamente. Da mesma maneira, definiram-se os
2

valores da secção transversal dos ferros (Ad e Asw) equivalente a 79mm (Figura 4.8).

Figura 4.8 - Definição da malha de aço [retirado de (STADATA, 2006)]

O recobrimento não foi modelado pelo que a sua massa foi desprezada.
4.3.3.

Desempenho sísmico

Os sentidos condicionantes, e apresentados nas figuras, correspondem ao sentido positivo para os
carregamentos com direção X e ao sentido negativo para os carregamentos com direção Y.
O sufixo “_R” foi substituído pelos sufixos “_A” e “_B” conforme se trate da aplicação do reforço
segundo o cenário A ou cenário B respetivamente. Mais uma vez apresentam-se as curvas da
estrutura original representadas pelo sufixo “_O”.
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Pela Figura 4.9, constata-se que a estrutura continua a apresentar maiores resistência na direção X
do que na direção Y. Note-se, contudo, que a diferença de resistências entre as duas direções é
inferior com o reforço sísmico, verificando-se um acréscimo de resistência substancial segundo Y.
Tais resultados suportam a metodologia de reforço adotada que se baseou no fortalecimento
prioritário de paredes danificadas nessa direção.
A estrutura reforçada apresenta maior resistência segundo X seguida duma perda de rigidez rápida.
Segundo Y, a estrutura cede mais cedo mas apresenta boa ductilidade.

Figura 4.9 - Curvas pushover para carga uniforme (esquerda) e carga triangular (direita) com 2º reforço

Organizando as curvas segundo cada direção obtém-se a Figura 4.10.

Figura 4.10 - Curvas pushover segundo a direção X (esquerda) e a direção Y (direita) com 2º reforço

Na Tabela 4.4 apresentam-se os valores de deslocamentos últimos obtidos para a estrutura reforçada
Observa-se a inexistência de grandes alterações na forma das curvas pushover segundo a direção X,
salvo sob carregamento uniforme para o cenário A. Há, porém, grandes melhorias segundo Y com
um aumento da força de corte basal substancial sem comprometer a fase não linear da estrutura.
Verifica-se, ainda, que o carregamento triangular é condicionante em ambas as direções. Com ele, a
estrutura tem pontos de cedência mais baixos e as rigidezes elásticas também são mais baixas.
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A estrutura reforçada em conformidade com o cenário B apresenta, em geral, resultados visivelmente
melhores, como se pode constatar pelos deslocamentos últimos obtidos da Tabela 4.4.
Tabela 4.4 - Deslocamentos últimos com 2º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[cm]

1,26

1,23

1,18

1,21

3,80

9,47

3,85

11,37

[cm]

0,98

0,96

1,69

1,58

4,22

12,06

8,52

10,73

Para o cenário A constata-se que os deslocamentos últimos segundo X são similares para ambos os
carregamentos. Segundo Y há uma grande disparidade nos valores conforme o sentido considerado,
verificando-se valores muito superiores para o sentido positivo de ambos os carregamentos.
Para o cenário B, os deslocamentos últimos segundo X são maiores para o carregamento triangular.
Segundo Y verifica-se o mesmo fenómeno do cenário A.
Com exceção dos valores de du para o carregamento uniforme, todos os valores obtidos para o
cenário de reforço B são superiores aos obtidos para o cenário de reforço A.
Na transformação das curvas do sistema MDOF para SDOF, foram utilizados os valores de
coeficiente de transformação:

e

, para ambos os cenários. Com base nesses

valores calcularam-se os parâmetros da Tabela 4.5 e traçaram-se as curvas bilineares da Figura 4.11.
Tabela 4.5 - Parâmetros das curvas pushover no sistema SDOF para estrutura com 2º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[kN]

4735

4774

3168

3186

2679

2434

1989

1792

[cm]

0,37

0,37

0,34

0,34

0,62

0,95

0,67

0,91

0,95

0,98

2,83

7,05

2,87

8,47

[cm]
1,01
0,99
Cenário
A
KE [kN/m] 1291020 1278655

945490

940999

435207

254991

295803

196213

2,8

2,6

2,8

2,9

4,6

7,4

4,3

9,3

[s]

0,14

0,14

0,17

0,17

0,24

0,31

0,29

0,35

[kN]

3949

3929

3011

3215

2963

3057

2061

2202

[cm]

0,25

0,25

0,30

0,32

0,67

1,59

0,67

1,69

μ

[cm]
0,79
0,77
1,36
Cenário
B
KE [kN/m] 1578672 1583423 1015104
μ

[s]

1,27

3,14

8,99

6,35

7,99

1017234

444562

192786

307664

130293

3,1

3,1

4,6

4,0

4,7

5,7

9,5

4,7

0,13

0,13

0,16

0,16

0,23

0,36

0,28

0,43
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Figura 4.11 - Curvas bilineares no formato ADRS para estrutura com 2º reforço

Por análise da Tabela 4.5 conclui-se:


Os valores da força de cedência segundo X são maiores para o cenário A e segundo Y são
maiores para o cenário B;



A estrutura apresenta valores maiores de rigidez elástica para o cenário de reforço B;



Segundo X, os deslocamentos de cedência e os deslocamentos últimos são superiores para
o cenário de reforço A mas a sua ductilidade é inferior à do cenário B. Segundo Y, os
deslocamentos de cedência e os deslocamentos últimos são superiores para o cenário de
reforço B. Contudo, as ductilidades são muito variáveis apresentando, valores superiores
para o sentido negativo e valores inferiores para o sentido positivo.

Seguidamente apresentam-se na Tabela 4.6 os valores do deslocamento objetivo calculado para cada
caso no sistema SDOF.
Tabela 4.6 - Valores de

com 2º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Cenário Sismo 1
A
Sismo 2

0,29

0,29

0,78

0,77

1,80

3,53

3,51

5,30

0,32

0,32

0,44

0,44

0,88

1,21

1,13

1,38

Cenário Sismo 1
B
Sismo 2

0,24

0,24

0,88

0,70

1,31

2,50

3,38

7,52

0,26

0,26

0,41

0,41

0,86

1,40

1,10

1,70

Com base nestes resultados foi feita a verificação de segurança obtendo-se os valores da Figura
4.12.
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Figura 4.12 – Verificação de segurança (du/dt) com 2º reforço disposto de acordo com o cenário A e cenário B

A aplicação do reforço com a distribuição relativa ao cenário A não verifica a segurança mas, em
contrapartida, o reforço com a distribuição relativa ao cenário B verifica.
Duma maneira geral, houve claras melhorias na resposta sísmica da estrutura com qualquer um dos
cenários de reforço. Porém, é vantajoso aplicar o cenário B não só porque verifica a segurança, mas
porque se obtêm rácios du/dt bastante superiores aos obtidos para o cenário A.
A continuidade do reforço até às fundações (cenário B) revela-se uma mais-valia no presente caso de
estudo.

4.4.
4.4.1.

Manta FRP
Descrição da técnica

Os materiais compósitos FRP são compostos por polímeros reforçados com vários tipos de fibras
como as de carbono (CFRP) ou de vidro (GFRP). Estes materiais são mais utilizados no campo da
engenharia aerodinâmica e engenharia mecânica tendo começado a aparecer na construção civil nos
últimos anos.
Este material é normalmente comercializado em fitas (disposição cruzada ou em grelha), mantas
(com disposição unidirecional ou bidirecional) ou em barras (com secção circular ou quadrangular)
(Figura 4.13). Usualmente utilizam-se resinas epoxy para garantir a fixação ao elemento (Martins,
2012).
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Figura 4.13 - Aplicação em obra (esquerda) e esboço duma disposição cruzada (direita) [retirado de (Martins,
2012)]

As principais vantagens deste material são a elevada resistência à tração e ao corte que conferem
aos elementos, assim como o seu peso e espessura reduzida que permitem relativa facilidade na
mobilização e armazenamento do material.
As principais desvantagens são o custo e a fraca resistência aos raios UV e ao fogo. A sua
durabilidade ainda é uma incógnita devido à recente chegada ao mundo da construção.
Para este trabalho recorreu-se à manta comercial de fibras de carbono ARMO-mesh 200/200.
A sua aplicação é um processo simples. Primeiramente, é removido o reboco antigo da parede e
procede-se à limpeza da superfície com jato de areia. De seguida, é projetada uma primeira camada
de argamassa ao qual é fixada a manta através de elementos de fixação ou grampos de inox.
Posteriormente, a malha é recoberta com uma nova camada de argamassa.
4.4.2.

Modelação

A modelação da manta seguiu o procedimento do reboco armado, sendo o reforço por FRP mais uma
das opções de reforço do programa 3Muri.
Esta análise considera os dois cenários distintos estudados para o segundo reforço sendo utilizadas
as mesmas nomenclaturas: cenário A e cenário B.
O reforço foi feito seguindo a mesma metodologia do reboco armado, alterando-se apenas o material
e as suas propriedades mecânicas. Definiu-se o módulo de elasticidade (
tração (

) e extensão à rotura (

), resistência à

), e seguidamente definiu-se como um reforço

contínuo nas paredes, tal como para o reboco armado, com

,

e

. A massa da camada de revestimento não foi contabilizada na modelação.
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4.4.3.

Desempenho sísmico

Os sentidos condicionantes e apresentados nas figuras seguintes correspondem ao sentido positivo
para os carregamentos com direção X e ao sentido negativo para os carregamentos com direção Y.
As curvas da Figura 4.14 estão de acordo com o padrão até aqui verificado. Independentemente da
forma do carregamento, a estrutura apresenta maior resistência segundo a direção X e maior
ductilidade segundo a direção Y.

Figura 4.14 - Curvas pushover para carga uniforme (esquerda) e carga triangular (direita) com 3º reforço

Por análise da Figura 4.15 observa-se que a resposta segundo X é independente do cenário de
reforço, isto é, as curvas pushover são muito similares tanto para o carregamento uniforme como
para o triangular. Para o carregamento triangular verifica-se que os reforços não promovem uma
melhoria no comportamento da estrutura, verificando-se um decaimento mais acentuado da força de
corte basal na fase plástica.
Segundo a direção Y, tanto é assinalável a diferença (melhoria) entre as curvas pushover dos reforços
e as da estrutura original, como a diferença entre as curvas pushover de cada um dos cenários de
reforço. O cenário de reforço B confere maior resistência e maior ductilidade relativamente ao cenário
de reforço A.

Figura 4.15 - Curvas pushover segundo a direção X (esquerda) e a direção Y (direita) com 3º reforço
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Na Tabela 4.7 apresentam-se os valores de deslocamentos últimos obtidos para a estrutura reforçada
segundo o cenário A e B. Por análise da mesma constata-se que a estrutura apresenta
deslocamentos últimos superiores segundo a direção Y quando reforçada de acordo com o cenário A.
Segundo X, o cenário de reforço B confere deslocamentos últimos mais elevados.
Tabela 4.7 - Deslocamentos últimos com 3º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[cm]

1,27

1,23

1,15

1,19

3,78

8,55

4,17

10,95

[cm]

1,16

1,16

1,14

1,17

7,84

13,10

8,55

13,27

Na transformação das curvas do sistema MDOF para SDOF, foram utilizados os valores de
coeficiente de transformação:

e

, para ambos os cenários. Com base nesses

valores calcularam-se os parâmetros da Tabela 4.8 e traçaram-se as curvas bilineares da Figura 4.16.
Tabela 4.8 - Parâmetros das curvas pushover no sistema SDOF para estrutura com 3º reforço

[kN]

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

4737

4754

3204

3224

2165

2285

1570

1685

[cm]

0,37

0,37

0,34

0,35

0,50

0,89

0,50

1,04

[cm]

1,03

0,99

0,93

0,96

2,82

6,37

3,11

8,16

936196

928805

431321

257214

316007

162239

2,7

2,8

5,6

7,2

6,3

7,9

Cenário
A
KE [kN/m] 1293203 1285968
μ

2,8

2,7

[s]

0,14

0,14

0,17

0,17

0,24

0,31

0,28

0,39

[kN]

4792

4788

3217

3062

2494

2948

1749

2202

[cm]

0,37

0,38

0,34

0,33

0,68

1,87

0,61

1,96

0,92

0,94

5,84

9,76

6,37

9,89

[cm]
0,93
0,93
Cenário
B
KE [kN/m] 1284345 1277482
μ

[s]

937883

938343

369579

158031

287547

112530

2,5

2,5

2,7

2,9

8,7

5,2

10,5

5,1

0,14

0,14

0,17

0,17

0,26

0,39

0,29

0,47

Figura 4.16 - Curvas bilineares no formato ADRS para estrutura com 3º reforço
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Por análise da Tabela 4.8 conclui-se:


Os valores de força de cedência segundo X são idênticos para os dois cenários de reforço.
Segundo Y, os valores do cenário de reforço B são superiores;



A estrutura apresenta valores de rigidez elástica similares segundo X. Segundo Y, os valores
são superiores para o cenário de reforço A;



Segundo X, os deslocamentos de cedência e os deslocamentos últimos não variam com o
cenário de reforço, o que se reflete em ductilidades muito similares. Segundo Y, os valores de
deslocamentos são superiores para o cenário B. O acréscimo dos deslocamentos últimos é
superior ao acréscimo dos deslocamentos de cedência e, portanto, a ductilidade é também
superior.

Estas conclusões estão de acordo com as conclusões tiradas anteriormente por análise das curvas
pushover:
Salienta-se que os valores superiores de rigidez elástica obtidos para o sistema SDOF do cenário de
reforço A, relativamente ao cenário de reforço B, estão altamente relacionados com o processo de
bilinearização. De facto, observando as curvas pushover do sistema MDOF verifica-se que as
rigidezes dos dois cenários de reforço são idênticas.
Por fim, apresentam-se os valores de deslocamentos objetivos calculados na Tabela 4.9 e a
verificação de segurança na Figura 4.17.

Tabela 4.9 - Valores de

com 3º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Cenário Sismo 1
A
Sismo 2

0,29

0,29

0,76

0,74

2,41

4,04

3,29

6,41

0,32

0,32

0,44

0,45

0,89

1,21

1,09

1,52

Cenário Sismo 1
B
Sismo 2

0,29

0,29

0,74

0,89

2,49

3,27

3,62

8,44

0,32

0,32

0,44

0,44

1,01

1,54

1,14

1,83
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Figura 4.17 - Verificação de segurança (du/dt) com 3º reforço disposto de acordo com o cenário A e cenário B

A manta FRP não garante a segurança quando aplicada de acordo com o cenário A, mas garante
quando aplicada de acordo com o cenário B. Este garante rácios du/dt superiores para a direção Y do
sismo.

4.5.

Contraventamento dos Pisos de madeira

4.5.1.

Descrição da técnica

Os pavimentos quando sujeitos a ações horizontais apresentam uma deformação total composta por
uma parcela de deformação por flexão e uma parcela de deformação por corte. Para pavimentos com
as dimensões do caso de estudo, a parcela da deformação por flexão é mínima, podendo mesmo ser
desprezada.
Assim, o objetivo deste tipo de técnicas consiste no aumento do módulo de distorção equivalente
(Geq) dos pavimentos que garante o aumento da rigidez no plano do pavimento, permitindo a
distribuição das forças de inércia pelos elementos verticais e consequentemente melhorar o
comportamento global da estrutura.
A descrição que se segue tem por base o trabalho desenvolvido por Nunes (2017), que contemplou o
estudo dum reforço por aplicação de contraventamento a uma laje de dimensões similares às que se
encontram no caso de estudo. Este trabalho deve ser consultado para uma descrição mais detalhada
dos materiais e do processo construtivo do reforço.
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Tal como referido anteriormente, o contraventamento dos pavimentos tem como principal objetivo
aumentar a rigidez no plano do pavimento promovendo um comportamento de diafragma rígido.
Assim, é introduzido um material com melhores propriedades que o original, sendo usual o recurso a
barras de aço ou FRP.
O reforço contempla a aplicação duma cantoneira de abas desiguais (100x50x8 mm) em todo o
perímetro do pavimento com a função de absorver as tensões de corte no plano do pavimento e
distribuí-las pelas paredes adjacentes, permitindo uma melhor distribuição de esforços entre as
barras de reforço. As barras de aço (100x5 mm) são dispostas na diagonal perfazendo 45º com as
cantoneiras.
O aço utilizado corresponde à classe S275 e os parafusos são Hilti S-MD 55 GZ 5,5x52.
O seu correto funcionamento requer boas ligações das barras ao pavimento (Figura 4.18), das barras
às cantoneiras (Figura 4.19) e entre cantoneiras (Figura 4.20).
No final do seu trabalho, Nunes (2017) conclui que esta solução melhorou consideravelmente a
rigidez do pavimento.

Figura 4.18 - Ligação barra-pavimento (dimensões em mm) [retirado de (Nunes,2017)]

Figura 4.19 - Ligação barra-cantoneira (dimensões em mm) [retirado de (Nunes,2017)]
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Figura 4.20 - Ligação rotulada de canto das cantoneiras (dimensões em mm) [retirado de (Nunes,2017)]

4.5.2.

Modelação

Depois de analisadas várias técnicas de reforço aplicadas a pavimentos de dimensões moderadas,
usualmente empregues em edifícios de habitação, Piazza, Baldessari and Tomasi (2008) verificaram
que o valor da rigidez no plano do pavimento aumentava entre 20 a 50 vezes relativamente ao valor
original, consoante a técnica estudada. No trabalho de Nunes (2017) o valor final de Geq aumentou
vinte e seis vezes em relação ao seu valor original.
Para a modelação do reforço do caso de estudo, considerou-se um aumento de vinte e cinco vezes
no valor do Geq dos pavimentos de madeira, ou seja, os pavimentos de madeira passaram a ter um
valor de Geq correspondente a 247MPa.
4.5.3.

Desempenho sísmico

Os sentidos condicionantes e apresentados nas figuras seguintes correspondem ao sentido positivo
tanto para os carregamentos com direção X como para os carregamentos com direção Y.
As curvas pushover organizadas por tipo de carregamento e organizadas por direção do
carregamento encontram-se na Figura 4.21 e Figura 4.22, respetivamente.

Figura 4.21 - Curvas pushover para carga uniforme (esquerda) e carga triangular (direita) com 4º reforço
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Figura 4.22 - Curvas pushover segundo a direção X (esquerda) e a direção Y (direita) com 4º reforço

Por análise das figuras conclui-se que este reforço não apresenta melhorias significativas da resposta
da estrutura. Verifica-se, inclusive, o decaimento mais abrupto da curva para o carregamento
uniforme com direção Y o que se traduzirá num deslocamento último mais baixo. Esta observação é
confirmada pelos resultados obtidos da Tabela 4.10.
Tabela 4.10 - Deslocamentos últimos com 4º reforço

[cm]

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

0,96

0,96

1,59

1,58

5,79

3,64

5,94

6,61

Na transformação das curvas do sistema MDOF para SDOF, foram utilizados os valores de
coeficiente de transformação:

e

. Com base nesses valores calcularam-se os

parâmetros da Tabela 4.11 e traçaram-se as curvas bilineares da Figura 4.23.
Tabela 4.11 - Parâmetros das curvas pushover no sistema SDOF para estrutura com 4º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

[kN]

3686

3653

3006

2955

1751

1678

1291

1258

[cm]

0,22

0,22

0,28

0,27

0,42

0,51

0,43

0,66

[cm]

0,73

0,73

1,21

1,20

4,23

2,66

4,35

4,83

1075475

1097482

416365

332183

301125

189684

KE [kN/m] 1673749 1677526
μ

[s]

3,3

3,3

4,3

4,4

10,1

5,3

10,1

7,3

0,12

0,12

0,15

0,15

0,24

0,27

0,28

0,35

Os valores de força e de deslocamento são bastante semelhantes aos obtidos para a estrutura não
reforçada. Contudo, a ductilidade da estrutura aumentou fruto de deslocamentos de cedência
ligeiramente menores, devidos ao aumento da rigidez elástica, e deslocamentos últimos ligeiramente
maiores. Os valores do período da estrutura baixaram ligeiramente.
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Figura 4.23 - Curvas bilineares no formato ADRS para estrutura com 4º reforço

Na Tabela 4.2 apresentam-se os valores obtidos para os deslocamentos objetivos. A verificação de
segurança encontra-se na Figura 4.24.
Tabela 4.12 - Valores de

com 4º reforço

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Sismo 1

0,22

0,22

0,75

0,79

2,44

3,06

3,38

5,36

Sismo 2

0,38

0,40

1,12

1,10

2,70

1,05

1,10

1,39

Figura 4.24 - Verificação de segurança (du/dt) com 4º reforço

O reforço permite verificar a segurança segundo a direção X, mas não verifica segundo a direção Y.
Desta maneira, conclui-se que o contraventamento dos pavimentos de madeira não promove
suficientemente o bom funcionamento da estrutura face ao sismo, pelo que não se afirma como uma
boa opção de reforço.
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4.6.

Discussão dos Resultados Obtidos

Com base nos resultados obtidos para cada reforço foi feita uma análise da variação dos índices
du/dt, apresentada na Tabela 4.13 ou, graficamente, na Figura 4.25. Note-se que são apenas
comparados os valores para o cenário que verificou a segurança com o segundo e terceiro reforço
(cenário B).
Tabela 4.13 - Variação dos índices du/dt para cada reforço

/

UX-

UX+

TX-

TX+

UY-

UY+

TY-

TY+

Ref. 1

0,2%

0,0%

14,7%

8,8%

70,1%

193,0%

46,7%

233,8%

Ref. 2

33,6%

38,0%

59,7%

95,3%

80,1%

309,9%

57,6%

66,9%

Ref. 3

28,9%

34,5%

27,9%

14,3%

75,9%

239,9%

47,8%

84,0%

Ref. 4

-14,7%

-14,3%

11,1%

16,7%

17,7%

-1,2%

7,9%

41,3%

Figura 4.25 - Variação dos índices du/dt para cada reforço

Esta análise comparativa de resultados permite tirar conclusões interessantes.
O reforço das ligações de paredes, que promoveu o funcionamento em conjunto dos elementos
estruturais face à ação sísmica, teve um impacto significativo no aumento de resistência do edifício.
Este efeito foi mais sentido na resposta segundo Y dado que a grande maioria das ligações paredeparede reforçadas foram feitas em paredes dispostas nessa direção. Para além do mais, a resposta
do edifício segundo Y depende do funcionamento conjunto de várias paredes, ao contrário da
resposta segundo X que depende maioritariamente das duas paredes das fachadas.
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O segundo e terceiro reforço permitiram aumentar o coeficiente de segurança para todos os casos da
análise pushover. A direção Y era condicionante e pode-se concluir que os reforços conseguiram
colmatar algumas das fragilidades que o edifício apresentava nessa direção, obtendo-se variações
nos rácios du/dt muito positivas. Os maiores aumentos desses rácios verificaram-se para o sentido
positivo da direção Y. Tal facto é consequência da disposição dos reforços. Relembre-se que os
elementos reforçados foram selecionados com base na análise de danos desenvolvida para os casos
de colapso (du/dt < 1) da estrutura original, pelo que o reforço foi ‘desenhado’ para apresentar estas
melhorias.
Apesar dos resultados obtidos para os dois reforços apresentarem algumas semelhanças, o reboco
armado permitiu, duma maneira geral, melhores resultados.
Note-se ainda que o cenário de reforço A, para ambos os reforços, não permitiu verificar a segurança,
e que a diferença para os rácios du/dt com o cenário de reforço B foram consideráveis. O caso de
estudo tem a ganhar com o reforço dos pisos de baixo mesmo que estes não apresentem o nível de
danos do piso superior. Os projetistas devem procurar uniformizar as resistências e rigidezes dos
elementos, evitando reduções bruscas das mesmas. A criação dum piso superior, com mais
resistência e ductilidade do que os debaixo, seria inverter o problema original dos edifícios de “placa”
e como se viu, não traz vantagens estruturais.
O último reforço não teve o impacto desejado não se verificando grandes alterações no
comportamento da estrutura. As variações dos rácios não foram além dos 20%, salvo um dos casos,
e verificou-se, inclusive, reduções pequenas nos mesmos.
Conclui-se que o aumento de rigidez dos pavimentos não é solução adequada para o caso de estudo,
pelo menos se aplicada sozinha.
Apesar dos resultados obtidos, nada se pode concluir quanto ao melhor reforço a ser aplicado. A
obtenção duma melhor resposta sísmica com um reforço genérico não é razão suficiente para se
optar pelo mesmo. Todas as decisões devem ter um ponto de vista económico por forma a se
tomarem as decisões mais rentáveis com os recursos limitados que possuímos. Neste sentido, o
capítulo seguinte dá continuidade ao estudo dos reforços contemplando a vertente económica através
duma análise custo benefício.
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5. Análise Custo-Benefício
5.1.

Introdução

A análise custo-benefício (ACB) é uma ferramenta analítica quantitativa de apoio à tomada de
decisão que contempla uma vertente financeira, económica, social e ambiental e que tem como
principal propósito avaliar a viabilidade de um investimento.
A ACB foi proposta pela primeira vez pelo engenheiro francês Jules Dupuit em 1848, tentando
quantificar a utilidade das obras públicas, mas só mais tarde, sob o impulso do economista britânico
Alfred Marshall, a ACB ganhou uma grande notoriedade sendo vastamente aplicada em projetos de
transportes, saúde pública, justiça, educação, entre outros (Silva e Salvado, 2015).
A criação de metodologias mais rigorosas na estimativa de custos e benefícios, assim como a
publicação de diversos guias e documentações ao longo do século passado, promoveu o uso da
técnica que hoje não se restringe a obras públicas, sendo amplamente utilizada por organizações e
empresas do sector privado.
Numa ACB começa-se por definir um horizonte temporal para o projeto em estudo, correspondente
ao tempo de vida economicamente útil do projeto, suficientemente longo para abranger o seu impacto
a médio/longo prazo. Nesse intervalo temporal são feitas previsões dos custos e das mais-valias que
advêm do projeto. Para ser possível uma comparação final de custos e benefícios, é necessário uma
conversão monetária de qualquer gasto ou regalia, o que se revela ainda hoje um problema no que
toca a estimar impactos sociais e ambientais. Depois de estimados estes valores, procede-se ao
cálculo do cash-flow total gerado em cada ano de vida do projeto e, posteriormente, atualizam-se os
seus respetivos valores ao ano inicial. Esta atualização é feita através da taxa de atualização que
permite considerar a variação do valor do dinheiro ao longo do tempo. Um benefício obtido num futuro
longínquo tem menos valor para o investidor do que um benefício obtido amanhã, da mesma
maneira, um gasto no futuro tem menos impacto do que um gasto imediato.
O valor final obtido é designado por valor atual líquido (VAL) e é calculado através da equação 5.1,
sendo

o intervalo temporal da análise,

o resultado de cash-flow do ano i

e

a taxa de

atualização.

(5.1)
Neste capítulo serão desenvolvidas quatro ACB, uma para a estrutura original (sem reforços) e uma
para cada um dos três primeiros reforços estudados. O quarto reforço não será analisado por não
fazer sentido avaliar a viabilidade dum reforço que não verifica a segurança. O estudo será feito a 50
anos, considerando, assim, que o período de vida útil da estrutura reforçada é igual à de uma
estrutura nova.
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Uma análise custo-benefício aplicada a reforços sísmicos só contempla custos, sendo os benefícios
iguais à poupança conseguida por comparação de dois cenários, isto é, comparando os custos totais
com reparações e afins, da estrutura original e da estrutura reforçada. A viabilidade de cada um dos
reforços sísmicos (

) é obtida através da equação 5.2, sendo que

primeiro, segundo e terceiro reforço, respetivamente, e sendo

toma o valor de 1, 2 ou 3 para o
o valor atual líquido do edifício

sem reforços.
(5.2)
Finalmente, o projeto é determinado viável ou não se o valor de

for positivo ou negativo,

respetivamente. Esta metodologia também pode ser empregue na comparação de projetos diferentes,
recorrendo-se à comparação do valor final de

de cada um.

Nesta ACB foram considerados os seguintes custos:


Custos dos reforços sísmicos;



Custos de construção/reparação do edifício;



Custos do “recheio” composto por todos os bens no edifício perdidos na ocorrência dum
sismo;



Custo de perda de funcionalidade, relativo à deslocação das famílias desalojadas no período
de construção/reparação do edifício;



Custo dos níveis de danos pessoais, referentes aos custos com feridos ligeiros, feridos
moderados, feridos graves e mortos.

No decorrer deste trabalho recorreu-se à metodologia HAZUS-MH 2.1 (FEMA, 2015) da agência
americana FEMA no cálculo de alguns dos custos em cima referidos. As ACB atualmente em vigor
recorrem a curvas de fragilidade dum edifício quando aplicados ao estudo de reforços sísmicos,
sendo o ponto de partida desta análise.

5.2.
5.2.1.

Curvas de Fragilidade
Descrição

As curvas de fragilidade são um elemento essencial para a avaliação do risco sísmico, uma vez que
estas relacionam a probabilidade de uma estrutura atingir ou exceder um determinado estado de
dano para uma dada intensidade sísmica, podendo essa intensidade ser medida, por exemplo, em
aceleração de pico do solo (PGA), deslocamento espectral (Sd), aceleração espectral (Sa), entre
outros (Kaynia, 2013).
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Tal como em (Marques et al., 2017), foi adotada a metodologia HAZUS-MH 2.1 na construção das
curvas de fragilidade do presente caso de estudo, considerando uma função densidade de
probabilidade com distribuição log-normal, dada pela equação 5.3:

(5.3)
Com:
– Estado de dano;
– Deslocamento espectral;
– Função de distribuição log-normal cumulativa;
– Desvio-padrão do logaritmo natural do deslocamento espectral correspondente ao estado de
dano

;

– Valor médio do deslocamento espectral para o qual cada estrutura atinge o limite do estado de
dano

.

O documento americano divide o parque edificado em 5 grandes grupos: edifícios de madeira,
edifícios metálicos, edifícios de betão, edifícios de alvenaria e edifícios móveis. Dentro de cada grupo
são feitas várias subdivisões de acordo com diferenças nos elementos estruturais e número de pisos
dos edifícios, contabilizando um total de 36 tipologias diferentes. O caso de estudo foi considerado na
tipologia URMM (unreinforced masonry bearing walls – mid-rise) e contempla cinco estados de dano:
ausência de dano (

), dano ligeiro (

completo ou colapso (

), dano moderado (

), dano extenso ou grave (

), e dano

).

A fronteira entre dois estados de dano consecutivos é definida por intermédio dum estado limite de
dano. Assim sendo, para

estados de dano

, serão considerados

estados limite de dano,

tal como apresentado na Figura 5.1 (Pombo, 2014).

Figura 5.1 - Estados de dano e estados limite de dano [retirado de (Lamego, 2014)]
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O documento FEMA classifica quatro estados limite de dano: dano ligeiro (
dano extenso ou grave (

) e dano completo ou colapso (

), dano moderado (

),

). Na Tabela 5.1 é apresentada uma

descrição dos estados limite de dano para o caso de estudo.
Tabela 5.1 - Descrição dos estados limite de dano para edifícios de “placa” [adaptado de (Lamego, 2014)]

Estado de dano

Descrição
- abertura de fissuras ou pequenas fendas nas paredes;
- fissuras ou fendas de maior dimensão na envolvente de vãos em paredes
com maior área de aberturas;

Dano ligeiro

- movimento de lintéis;
- fendas na base dos parapeitos.
- fissuras diagonais na maioria das superfícies das paredes;
Dano moderado

- fendas diagonais em algumas paredes;
- fendas significativas nos parapeitos;
- queda de algumas pedras constituintes das paredes.
- fendas extensas em paredes com grandes áreas de aberturas;

Dano extenso ou grave - queda de elementos salientes e de algumas paredes;
-movimento de vigas e treliças em relação ao seu suporte.
Dano completo ou
colapso

- colapso da estrutura ou perigo de colapso iminente, no próprio plano
ou para fora do plano;
- aproximadamente 15% da área total do edifício entra em colapso ou em
risco de colapso.

O valor médio do deslocamento espectral

associado a cada estado limite de dano, foi calculado

segundo o trabalho de (Barbat et al., 2008) que considera a dependência desses valores médios,
com os valores do deslocamento espectral de cedência (

) e o deslocamento espectral último (

O seu cálculo é feito de acordo com as equações 5.4 – 5.7, com

,

,

e

).

correspondentes

respetivamente aos estados limite de dano ligeiro, dano moderado, dano extenso e dano completo.
(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)
O desvio-padrão

é calculado para cada estado limite de dano por forma a contabilizar a

variabilidade e incerteza associado ao modelo e à definição dos estados limite de dano. Este cálculo
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segue a metodologia de (Marques et al., 2017) baseada no projeto RISK-EU (Mouroux e Le Brun,
2006) que considera o desvio-padrão associado ao valor da ductilidade última (
através das equações 5.8 – 5.11, com

e

), sendo calculado

correspondentes respetivamente aos

estados limite de dano ligeiro, moderado, extenso e completo.
(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)
Por forma a se entender melhor o efeito do desvio-padrão observe-se a Figura 5.2 que contempla
três curvas de fragilidade diferentes, todas com o mesmo valor médio de deslocamento espectral
(

) e diferentes desvio-padrão:

;

e

.

Por análise do gráfico, constata-se que a probabilidade de excedência para o valor médio do
deslocamento espectral é de 50% e que a abertura e forma da curva é controlada pelos valores de .
Quanto menor o valor de , menor a variabilidade do estado de dano e maior a inclinação da curva de
fragilidade. Quanto maior o valor de

, maior a variabilidade do estado de dano e mais suave é a

curva de fragilidade.

Figura 5.2 - Influência do desvio-padrão no traçado das Curvas de Fragilidade

Com o traçado das curvas de fragilidade em função do deslocamento espectral, calculou-se a
probabilidade de cada um dos estados limite de dano para o deslocamento alvo da estrutura no
sistema SDOF, calculado no capítulo 4.
Por fim, com base na probabilidade de cada estado limite de dano

e recorrendo à equação 5.12,

são calculadas as probabilidades para os cinco estados de dano.
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(5.12)

5.2.2.

Sem reforço

Para o caso do edifício original não reforçado, não foram calculadas curvas de fragilidade por se
admitir o colapso da estrutura, o que se revelará informação suficiente para o cálculo dos custos
inerentes à ocorrência do sismo de projeto.
5.2.3.

Pregagens Costura

Conforme se verificou no capítulo 4, a resposta sísmica varia consoante a direção e o sentido do
sismo considerado. Assim sendo, recorrendo aos resultados das análises desenvolvidas no mesmo
capítulo, foram estudadas as curvas de fragilidade para o pior caso du/dt segundo cada uma das
direções.
Analisaram-se as curvas de fragilidade para o carregamento triangular e sentido positivo para a
direção X (TX+) e o carregamento triangular e sentido negativo para a direção Y (TY-).
Na Tabela 5.2 apresentam-se os valores de deslocamento espectral de cedência (
deslocamento espectral último (
Tabela 5.2 – Parâmetros

) e de ductilidade última (

,

e

), de

) para ambos os casos.

de estrutura com pregagens costura para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

Dir. X

0,30

1,18

3,9

Dir. Y

0,30

3,40

11,5

Com base nestes valores e recorrendo às equações 5.4 – 5.11, construiu-se a Tabela 5.3.
Tabela 5.3 - Parâmetros

[cm]

e

da estrutura com pregagens costura para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

[cm]

Dir. X

0,21

0,35

0,30

0,44

0,52

0,70

1,18

0,83

Dir. Y

0,21

0,42

0,30

0,64

1,07

1,17

3,40

1,37
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Posteriormente traçaram-se as curvas de fragilidade apresentadas na Figura 5.3. Nestas figuras,
encontram-se marcados os quatro estados limite de dano assim como o deslocamento objetivo para a
direção X (dt,x* = 1,17 cm) e para a direção Y (dt,y* = 1,95 cm).
Definidas as curvas e recorrendo ao sistema de equações 12, calcularam-se as probabilidades de
cada estado de dano para a abcissa correspondente ao deslocamento objetivo do sistema SDOF
(Tabela 5.4).

Figura 5.3 - Curvas de fragilidade da estrutura com pregagens costura para direção X (esquerda) e direção Y
(direita)

Tabela 5.4 - Probabilidade de cada estado de dano da estrutura com pregagens costura para direção X e direção
Y

[%]

5.2.4.

[%]

[%]

[%]

[%]

Dir. X

0,0

0,1

12,4

38,1

49,4

Dir. Y

0,0

0,2

30,5

35,2

34,2

Reboco armado

Para o segundo reforço sísmico, foram utilizados os valores referentes a TX- e TY+, com
deslocamentos alvo de dt,x* = 0,88 cm e dt,y* = 7,52 cm. Seguindo a mesma metodologia do reforço
anterior, apresentam-se a Tabela 5.5, Tabela 5.6, Figura 5.4 e Tabela 5.7, pela mesma ordem.
Tabela 5.5 – Parâmetros

,

e

de estrutura com reboco armado para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

Dir. X

0,30

1,36

4,6

Dir. Y

1,69

7,99

4,7
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Tabela 5.6 - Parâmetros

e

da estrutura com reboco armado para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

Dir. X

0,21

0,36

0,30

0,47

0,56

0,77

1,36

0,91

Dir. Y

1,18

0,36

1,69

0,48

3,27

0,78

7,99

0,93

Figura 5.4 - Curvas de fragilidade da estrutura com reboco armado para direção X (esquerda) e direção Y
(direita)

Tabela 5.7 - Probabilidade de cada estado de dano da estrutura com reboco armado para direção X e direção Y

[%]

5.2.5.

[%]

[%]

[%]

[%]

Dir. X

0,0

1,1

26,9

40,3

31,7

Dir. Y

0,0

0,1

14,3

38,3

47,4

Manta FRP

Para o último reforço, utilizaram-se os valores obtidos para TX+ e TY+, com deslocamentos alvo de
dt,x* = 0,89 cm e dt,y* = 8,44 cm. Mais uma vez, seguindo o procedimento previamente descrito,
obtém-se a Tabela 5.8, Tabela 5.9 Figura 5.5 e Tabela 5.10
Tabela 5.8 – Parâmetros

,

e

de estrutura com manta FRP para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

Dir. X

0,33

0,94

2,9

Dir. Y

1,96

9,89

5,1
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Tabela 5.9 - Parâmetros

e

[cm]

da estrutura com manta FRP para direção X e direção Y

[cm]

[cm]

[cm]

Dir. X

0,23

0,32

0,33

0,39

0,48

0,57

0,94

0,68

Dir. Y

1,37

0,36

1,96

0,49

3,94

0,81

9,89

0,96

Figura 5.5 - Curvas de fragilidade da estrutura com manta FRP para direção X (esquerda) e direção Y (direita)

Tabela 5.10 - Probabilidade de cada estado de dano da estrutura com manta FRP para direção X e direção Y

[%]

5.2.6.

[%]

[%]

[%]

[%]

Dir. X

0,0

0,5

13,5

39,6

46,4

Dir. Y

0,0

0,1

17,3

39,1

43,4

Análise de resultados

Em análises posteriores serão necessárias as probabilidades de cada estado de dano para cada um
dos reforços e assim sendo será considerado apenas o pior cenário para cada um deles.
Analisando a Tabela 5.4, verifica-se que a probabilidade de colapso da estrutura com o primeiro
reforço é muito superior para a direção X. Desta forma considerou-se a direção X como a direção
condicionante.
Analisando a Tabela 5.7, verifica-se uma grande diferença entre as probabilidades de colapso para a
estrutura com o segundo reforço, registando-se um valor superior para a direção Y, considerada
assim a direção condicionante.
Por último, analisando a Tabela 5.10 verificam-se probabilidades bastante idênticas para ambas as
direções com valores ligeiramente maiores segundo a direção X pelo que se determinou como
direção condicionante.
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Estes cenários de reforços são independentes entre si pelo que não há qualquer inconveniente em
considerarem-se probabilidades de estados de dano para direções diferentes.
Apesar dos reforços terem verificado a segurança no capítulo anterior, os rácios d u/dt para os casos
condicionantes eram ligeiramente superiores a 1, refletindo-se em grandes probabilidades de danos
graves ou completos.
A probabilidade conjunta de danos graves ou completos (

) é de 87,5% para o caso de estudo

reforçado com pregagens costura, seguindo-se o reforço com manta FRP, que apresenta uma
probabilidade de 86%, e o reforço com reboco armado, com 85,7% de probabilidade.
Comparando os reforços entre si, de acordo com os valores de cada cenário condicionante, constatase que as probabilidades de cada estado de dano, dos três reforços, são muito idênticas, sendo o
reforço com pregagens costura o que apresenta maior probabilidade de colapso (

) e a manta FRP

o que apresenta menor probabilidade.
As curvas de fragilidade são construídas com base no deslocamento espectral de cedência,
deslocamento espectral último e ductilidade, pelo que a semelhança das mesmas, e das respetivas
probabilidades, para cada estado de dano, é explicada pela semelhança dos resultados dos casos
condicionantes de cada reforço.

5.3.
5.3.1.

Custos
Custo dos reforços

O primeiro custo considerado na presente análise contempla uma estimativa dos custos dos próprios
reforços sísmicos.
Um efeito que foi tido em conta no presente trabalho está relacionado com o aumento de preços na
construção após um sismo. Tal fenómeno tem sido estudado na literatura relativo a vários outros
eventos naturais. Verifica-se que após um desastre natural com elevado grau de destruição e perdas
materiais, ocorre um desequilíbrio no mercado da construção devido à excedente procura
relativamente à limitada oferta de serviços de construção e reparação. Segundo Olsen (2012), o
aumento de custo após um desastre natural com grandes efeitos destrutivos estará compreendido no
intervalo de valores 20-50%. Após o sismo no Faial, Costa (2013) estima que o custo médio de
materiais, mão-de-obra e equipamentos seria cerca de 30% acima dos preços praticados no
continente. Assim sendo, foi considerado neste trabalho um fator multiplicativo de aumento de preço
de 1,30 por forma a simular o referido efeito. Este fator já se encontra incluído nos custos de reforço
que se apresentam de seguida.
Os custos dos reforços foram estimados com base nos valores fornecidos por profissionais da área
de construção ponderados com os valores médios atualizados obtidos no trabalho de Costa (2013),
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no qual os autores analisaram 40 projetos de execução de reforços, escolhidos aleatoriamente dos
mais de 3700 edifícios que sofreram intervenções após o sismo de 1998 no Faial.
O custo associado ao reforço das pregagens costura foi de 30€/m de profundidade de perfuração. O
custo total encontra-se na Tabela 5.11.
Tabela 5.11 - Custo do reforço das ligações parede-parede

Custo do reforço (€/m)

30

Comprimento de furação (m)

368

Custo do reforço (€)

11040

2

O custo associado ao reboco armado foi de 40€/m de face de parede.
O preço para a manta FRP foi inconclusivo com pouca informação disponível na literatura e pouca
utilização na indústria da construção em Portugal. Desta maneira, considerou-se o mesmo valor do
2

reboco armado correspondente a 40€/m de face de parede. Como a área de intervenção é igual para
ambos, o custo total é o mesmo tal como se apresenta na Tabela 5.12.
Tabela 5.12 - Custo do reforço de reboco armado e manta FRP
2

Custo do reforço (€/m )
2

40

Área de intervenção (m )

1218,8

Custo do reforço (€)

48752

Estes custos contemplam todo o trabalho de reforço englobando o material, o transporte, a execução
do trabalho, os custos associados à mão de obra, equipamentos e a limpeza final.
5.3.2.

Custo de construção/reparação

No caso da estrutural original não reforçada, verificou-se através da análise pushover que esta não
verifica a segurança para o sismo de projeto e como tal, sofrerá danos irreparáveis pelo que a sua
reparação não é economicamente viável. Assim sendo, a única solução será a construção dum novo
edifício.
2

Admitindo um custo de 900€/m para construção nova na zona de Lisboa, a perda do edifício
representaria um custo de 773995€ (Tabela 5.13).
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Tabela 5.13 - Custo de construção nova
2

Custo de construção (€/m )
2

900

Área de Construção (m )

661,5

Fator multiplicativo

1,3

Custo de construção (€)

773995

Para estimar os custos de reparação recorreram-se às probabilidades de cada estado de dano.
Segundo a metodologia HAZUS-MH 2.1, o preço de reparação do edifício, contabilizando danos em
elementos estruturais e não estruturais devido à ocorrência do sismo, pode ser calculado através da
equação 5.13, com

correspondente ao custo de construção nova.

(5.13)
Salienta-se que esta equação permite o cálculo aproximado dos custos de reparação pois seria
necessário uma calibração da mesma quando aplicada ao caso de estudo.
Os custos de reparação apresentam-se na Tabela 5.14.
Tabela 5.14 - Custos de reparação

[€]
[%]

[%]

[%]

[%]

Pregagens costura

0,1

12,4

38,1

49,4

Reboco armado

0,1

14,3

38,3

47,4

Manta FRP

0,5

13,5

39,6

46,4

Custo de
reparação [€]
539369

773955

525778
522770

Repare-se que os valores de reparação dependem do custo de construção nova e portanto, também
foram inflacionados em 30%, o que faz todo o sentido tendo em conta as condições já referidas
anteriormente.
Por análise da Tabela 5.14 confirmou-se o esperado, os custos de reparação são bastante idênticos
devido à semelhança das probabilidades para cada estado de dano. A estrutura reforçada com
pregagens costura apresenta os maiores custos, seguida da estrutura com reboco armado e da
manta FRP.
Os custos de reparação representam 68% a 70% do custo de construção nova, verificando-se uma
poupança na ordem dos 250000€.
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5.3.3.

Custo de “recheio”

O custo de “recheio” tem por base a perda total de bens das famílias residentes no edifício.
O conteúdo mais vulnerável nas habitações é composto por todos os bens que são sensíveis a
acelerações como computadores e mobília. A subjetividade do valor destes bens torna difícil a tarefa
de quantificar a sua perda. Assim sendo, a metodologia HAZUS-MH 2.1 permite o cálculo simplificado
deste custo com recurso ao nível de danos apresentado pelo edifício, de maneira semelhante aos
custos de reparação.
O custo é calculado através da equação 5.14 e é proporcional ao custo total de construção sem o
fator multiplicado previamente utilizado (

), tomando o valor de 595350€.

(5.14)
Na Tabela 5.15 são apresentados os custos tanto para a estrutura original como para cada reforço.
Tabela 5.15 - Custos de "recheio"

[%]

[%]

[%]

[%]

Original

0

0

0

100

Pregagens costura

0,1

12,4

38,1

49,4

Reboco armado

0,1

14,3

38,3

47,4

Manta FRP

0,5

13,5

39,6

46,4

[€]

Custo de “recheio”
[€]
297675

595350

207449
202222
201065

Os custos de “recheio” dos três casos reforçados são muito similares, sendo que o custo com
pregagens costura volta a apresentar o custo mais alto, tendência que se verificará sempre que se
usem as curvas de fragilidade para estimar custos.
Os custos de “recheio” das estruturas reforçadas representam 68% a 70% do custo de “recheio” da
estrutura não reforçada, verificando-se uma poupança de aproximadamente 95000€.
5.3.4.

Custo de perda de funcionalidade

Um grande problema muitas vezes negligenciado pela população está relacionado com a perda de
funcionalidade. A perda dum edifício que albergue um negócio é um golpe financeiro devastador para
qualquer família que dele dependa.
O caso de estudo, sendo um edifício de habitação, não contempla esta vertente mas obriga ao
deslocamento e à procura de uma nova habitação. O problema agrava-se quando a habitação é um
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bem da família que, para além dos custos acrescidos associados aos danos do edifício, poderá ter
uma despesa nova derivada duma renda que passará a pagar.
No caso de regimes de aluguer, este custo perde algum do seu significado e como tal, assumiu-se
que estas pessoas deixam de pagar renda e se deslocam para uma habitação de renda semelhante.
Repare-se, que os proprietários com apartamentos alugados perderão esta fonte de receita e terão
custos relativos à construção ou reparação do edifício.
Segundo os censos (INE, 2011) 67% dos alojamentos na zona de Lisboa estão ocupados por
proprietários e como tal, considerou-se que oito das doze famílias que habitam o edifício terão de
pagar uma renda no período de tempo inativo do edifício.
Este período de inatividade é tanto maior quanto mais graves os danos sofridos pelo edifício. Na
Tabela 5.16 apresentam-se os períodos de inatividade por nível de dano propostos pela metodologia
HAZUS-MH 2.1.
Tabela 5.16 - Período de perda de funcionalidade

Perda de funcionalidade [dias]

0

5

120

360

720

Estes períodos são estimativas dos tempos de construção/reparação somados ao período caótico de
licenciamentos e avaliação/planeamento do ordenamento do território.
Assumiu-se que a renda média duma tipologia T2 em Lisboa é de 800€, valor baixo relativamente aos
valores praticados na altura em que se desenvolve esta dissertação que se sabe estarem altamente
inflacionados devido à conjetura económica que se vive. Desta maneira, com a adoção dum valor de
renda mais baixo, tenciona-se uniformizar o valor médio das rendas ao longo dos 50 anos que
compõe a ACB, cobrindo períodos positivos e negativos do ciclo económico da construção.
Com estes dados, aplicou-se a fórmula (5.15) para o cálculo do custo de perda de funcionalidade,
onde

representa a média de famílias proprietárias da habitação.

(5.15)
Feito isto, apresenta-se a Tabela 5.17 com os custos para cada caso.
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Tabela 5.17 - Custos de perda de funcionalidade

[€]

Original

Pregagens costura

Reboco armado

Manta FRP

154368

108851

106335

105644

Os custos de perda de funcionalidade das estruturas reforçadas representam 69% a 71% do custo de
perda de funcionalidade da estrutura não reforçada. Estima-se uma poupança na ordem dos 50000€.
5.3.5.

Custos de danos pessoais

A metodologia HAZUS-MH 2.1 classifica quatro níveis de danos pessoais diferentes (Tabela 5.18).
Tabela 5.18 - Níveis de danos pessoais [adaptado de (Lamego, 2014)]

Nível de
ferimentos

Descrição

Designação

Lesões que necessitam de assistência médica básica e que pode ser
administrada por paramédicos. São ferimentos que exigem a
Nível 1

aplicação de ligaduras ou observação, como por exemplo, uma
entorse, um corte grave que necessita de pontos, uma pequena

Feridos
ligeiros

queimadura ou uma pancada na cabeça sem perda de consciência.
Lesões que requerem um maior grau de assistência médica e uso de
tecnologia médica tais como raios-X ou cirurgia, mas com pouca
probabilidade de evoluir para um estado de risco de vida. Alguns
Nível 2

exemplos são queimaduras de terceiro grau ou queimaduras de

Feridos
moderados

segundo grau em grandes áreas do corpo, uma pancada na cabeça
com perda de consciência, um osso fraturado, desidratação.
Lesões que apresentam uma condição de risco de vida imediato se
não forem tratadas adequadamente e de forma expedita. São
Nível 3

exemplos uma hemorragia não controlada, um órgão perfurado,

Feridos graves

lesões internas, lesões da coluna vertebral.
Nível 4

Morte instantânea ou ferimentos mortais.

Mortos

Para além do mais, a metodologia diferencia o nível de danos completo do edifício, dividindo-o em
dano completo sem colapso e dano completo com colapso.
Do ponto de vista de reparação dum elemento não faz diferença se o elemento colapsou ou não, mas
faz toda a diferença para os danos pessoais. Uma parede completamente fendilhada, por exemplo,
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terá de ser substituída quer tenha tombado ou não, mas no caso de ter tombado há maior
probabilidade de ocorrerem ferimentos mais graves.
Nesta análise, foi assumido que o dano completo (ds4) calculado para as estruturas com reforço
sísmico não apresentava colapso associado, ao passo que a estrutura original apresentaria dano
completo com colapso.
A Tabela 5.19 fornece a probabilidade dos diferentes níveis de danos pessoais para cada nível de
dano do edifício.
Tabela 5.19 - Probabilidade de nível de ferimentos para cada estado de dano da estrutura

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Ligeiro

0,05%

0%

0%

0%

Moderado

0,35%

0,40%

0,001%

0,001%

Extensivo

2%

0,20%

0,002%

0,002%

Completo sem colapso

10%

2%

0,02%

0,02%

Completo com colapso

40%

20%

5%

10%

O código americano contempla duas análises com horários diferentes por forma a contabilizar
diferentes níveis de ocupação duma estrutura ao longo do dia.
A primeira análise contempla um sismo a ocorrer às 02:00h (cenário noturno) e a outra às 14:00h
(cenário diurno). O código define várias percentagens de ocupação dum determinado edifício de
acordo com a função do mesmo e da hora considerada para o sismo. Tratando-se dum edifício
residencial, o cenário noturno terá um impacto mais catastrófico com uma taxa de ocupação de 99%
da população residente noturna enquanto para o cenário diurno, é admitido uma taxa de ocupação de
70% da população residente diurna.
A população residente noturna foi admitida igual ao número médio de residentes do edifício na sua
totalidade. Consultando os censos, calculou-se o número médio de residentes num apartamento com
5 divisões na zona de Lisboa, daí resultando uma média de 2,7 pessoas. Sendo o prédio composto
por doze fogos similares, existe uma população residente média de 32,4 pessoas.
A população residente diurna em Lisboa (
representa a população inativa,
desemprego e

) foi estimada de acordo com a equação 5.16, onde
representa a população estudante,

é a taxa de

é a população ativa.
(5.16)
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A população inativa é composta por todas as pessoas que não desempenhem atividades
remuneradas como crianças, estudantes, inválidos, donas de casa e reformados. A população ativa é
composta por todas as pessoas que desempenham uma função remunerada ou por aqueles que a
procurem.
Consultando os censos e as estatísticas de desemprego para o ano de 2011 (PORDATA, 2018)
obtiveram-se os valores da Tabela 5.20.
Tabela 5.20 - Indicadores para cálculo de população residente diurna

978937

167906

0,127

1405058

A estimativa de população residente diurna foi de 989473 pessoas.
Segundo os censos, 2383995 pessoas residem na zona de Lisboa e como tal, é estimado que 41,5%
da população faça parte da população residente diurna de Lisboa. Admitindo uma distribuição
semelhante para o caso de estudo, e que apenas 70% dessa população residente se encontra em
casa à data do sismo, corresponde a admitir uma taxa de ocupação de 9,4 pessoas.
Neste modelo não foram contemplados trabalhadores que se desloquem a casa à hora de almoço,
trabalhadores doentes ou em período de férias, nem estudantes fora do horário escolar.
Com recurso à Tabela 5.19, às probabilidades para cada estado de dano e à população residente
para cada cenário sísmico, obtiveram-se as estimativas de vítimas da Tabela 5.21.
Tabela 5.21 - Número de vítimas

Cenário noturno

Cenário diurno

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Original

12,960

6,480

1,620

3,240

Pregagens costura

1,862

0,361

0,003

0,003

Reboco armado

1,799

0,350

0,003

0,003

Manta FRP

1,775

0,344

0,003

0,003

Original

3,765

1,883

0,471

0,941

Pregagens costura

0,541

0,105

0,001

0,001

Reboco armado

0,523

0,102

0,001

0,001

Manta FRP

0,516

0,100

0,001

0,001

A atribuição de um valor monetário à vida humana é um tema de elevada complexidade. Inúmeras
propostas têm sido avançadas em estudos recentes mas ainda com pouca concordância na
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comunidade científica. Apesar dos desafios que este problema acarreta, a sua importância é
essencial para uma análise custo-benefício.
Neste trabalho foram utilizados os valores atualizados de 2008 do trabalho de Lamego (2014), que
procurou aplicar a literatura mundial à realidade nacional. Apresentam-se os valores atualizados, por
nível de dano, na Tabela 5.22.
Tabela 5.22 - Custos por nível de ferimentos

Nível dos ferimentos

Custo médio [€]

Nível 1

1317

Nível 2

11196

Nível 3

523435

Nível 4

686058

Com recurso à Tabela 5.21 e Tabela 5.22, construiu-se a Tabela 5.23 onde são apresentados os
custos finais discretizados segundo: níveis de ferimentos, cenário considerado e tipo de estrutura.
Tabela 5.23 - Custos de danos pessoais (valores em €)

Cenário
noturno

Cenário diurno

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Original

17071

72553

847964

2222827

Pregagens costura

2452

4041

1826

2393

Reboco armado

2370

3922

1761

2308

Manta FRP

2338

3848

1730

2268

Original

4960

21079

246362

645807

Pregagens costura

712

1174

531

695

Reboco armado

688

1139

512

671

Manta FRP

679

1118

503

659

Os custos de danos pessoais para as estruturas reforçadas rondam os 0,3% do custo de danos
pessoais da estrutura original, permitindo poupanças na ordem dos 3150000€ para o cenário noturno.
Analisando o número de feridos graves (nível 3) e mortos (nível 4), verifica-se que todos os reforços
sísmicos estudados permitem uma redução quase total do número de vítimas. Apesar da tentativa de
objetividade ao longo de todo este processo, a vida vale mais do que qualquer quantia monetária pelo
que o verdadeiro benefício na salvaguarda duma vida será sempre maior do que o quantificado pela
análise.
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5.4.

Análise Custo-Benefício

Como foi referenciado em 5.1., esta ACB contempla um estudo a 50 anos e por conseguinte é
necessário calcular o cash-flow gerado em cada ano de vida útil. Nesse sentido, foi construída uma
tabela similar à Tabela 5.24, onde se admite sistematicamente a ocorrência do sismo de projeto para
um determinado ano do período de vida útil da estrutura.
Tabela 5.24 - Tabela tipo com ocorrência do sismo no ano 1 em cenário noturno e para a estrutura com reforço
por pregagens costura

t=

0

1

2

3

…

50

Custo do reforço

-11040

Custo de construção

-546165

0

0

0

0

Custo de “Recheio”

-210063

0

0

0

0

Custo Perda funcionalidade

-110223

0

0

0

0

Custo de feridos ligeiros

-2483

0

0

0

0

Custo de feridos moderados

-4092

0

0

0

0

Custo de feridos graves

-1849

0

0

0

0

Custo de vida humana

-2423

0

0

0

0

-877298

0

0

0

0

Cash-Flow

-11040

VAL

-862785

Todos os custos com exceção do custo de reforço, foram atualizados pelo fator

, onde

representa a taxa de inflação de 1,26%, correspondente à taxa média dos últimos dez anos, e
corresponde ao ano para o qual a atualização foi feita.
O cálculo do VAL é então feito aplicando a equação 5.1, com uma taxa de atualização de 3%.
Esta análise não contempla múltiplos eventos sísmicos no período de vida da estrutura,
contabilizando cinquenta acontecimentos independentes e isolados para cada cenário sísmico e tipo
de estrutura. No anexo A apresentam-se todos os resultados de

obtidos.

Apesar do custo dos reforços ser sempre efetivo, os seus benefícios só ocorrem na eventualidade
dum sismo.
O sismo de projeto foi definido de acordo com o anexo nacional do EC8 pelo que o seu tempo de
retorno corresponde a 475 anos (ou, de modo equivalente, 10% de excedência em 50anos). Assim
sendo, o valor final do VAL é calculado com base na equação 5.17, onde
do VAL para o ano e

corresponde ao valor

corresponde ao custo do reforço .
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(5.17)
Na Tabela 5.25 apresentam-se os valores de

para cada caso assim como a viabilidade dos

projetos calculada através da equação 5.2.

e viabilidade de cada projeto (valores em €)

Tabela 5.25 -

Cenário Noturno

Viabilidade

Cenário Diurno

S/ Ref.

1º Ref.

2º Ref.

3º Ref.

S/ ref.

1º Ref.

2º Ref.

3º Ref.

-308143

-71903

-108091

-107738

-150629

-71369

-107575

-107230

+236240

+200051

+200405

+79260

+43054

+43399

Verifica-se que qualquer um dos reforços é viável tanto no cenário noturno como no cenário diurno.
Importa realçar que os

valores de

para as estruturas

reforçadas são idênticos

independentemente do cenário considerado, o que significa que o facto de no cenário noturno se
encontrarem mais do triplo das pessoas no prédio, as pessoas estão seguras e o custo acrescido
relativamente ao cenário diurno é desprezável. Tal não acontece se se observar os valores de
da estrutura sem reforço. De facto, o

para o cenário noturno corresponde a mais do dobro

(205%) do valor obtido para o cenário diurno, enfatizando assim que a taxa de ocupação do edifício
será o principal agente a ditar o tamanho da catástrofe.
O reforço com pregagens costura apresenta o maior retorno financeiro, seguido da manta FRP e do
reboco armado. O principal responsável pela viabilidade quase idêntica do segundo e do terceiro
reforço foi a adoção do mesmo custo do reforço já que o comportamento estrutural e as respetivas
curvas de fragilidade apresentaram comportamentos similares.

76

6. Considerações Finais
6.1.

Conclusões

Os edifícios de “placa” construídos essencialmente entre 1930 e 1960, constituem uma parte
significativa do parque

edificado português.

Esta tipologia construtiva apresenta alguma

vulnerabilidade sísmica, desde logo devido à falta de diretivas explícitas no apoio ao cálculo sísmico
da altura. A vulnerabilidade deste tipo de tipologias aliada à exposição sísmica de Lisboa aumenta o
risco de catástrofes no caso de ocorrência dum sismo.
O problema agrava-se quando as intervenções de reabilitação em Portugal ocorrem principalmente
em elementos não estruturais, com vista à valorização do imóvel, negligenciando muitas vezes a
estrutura deficiente e os seus materiais degradados.
Atualmente, este tipo de problemas tem ganho algum interesse por parte da comunidade científica,
surgindo alguns incentivos ao estudo da mitigação do risco sísmico, focando-se essencialmente em
reforços sísmicos eficazes e eficientes. Este trabalho teve como objetivo contribuir no combate ao
risco sísmico, estudando hipóteses de reforços e analisando os seus resultados, podendo assim
contribuir para este esforço coletivo.
O edifício de estudo é composto por paredes de alvenaria de pedra e pavimentos de madeira ou de
betão, encontrando-se estes últimos nas cozinhas e casas-de-banho. A introdução de lajes de betão
armado é a principal característica dos edifícios de “placa” marcando um período de transição da
construção portuguesa.
Assim sendo, foi feita uma avaliação do desempenho sísmico do caso de estudo, recorrendo a
análises estáticas não lineares (análises pushover). Com este tipo de análise, são calculados, tendo
em conta o comportamento não linear, os deslocamentos últimos da estrutura (correspondente ao seu
colapso) sujeita a vários conjuntos de distribuição de forças laterais que representam as forças de
inércia que se geram na estrutura quando ocorre um sismo. Determinaram-se, ainda, os
deslocamentos objetivos que representam uma estimativa do deslocamento da estrutura sob ação
dos sismos de projeto. A verificação de segurança é garantida quando o deslocamento último é
superior ao deslocamento objetivo.
A estrutura falhou a verificação de segurança estrutural para os carregamentos triangulares, tanto
segundo a direção das fachadas (direção X) como segundo a direção das empenas (direção Y).
Analisando os danos nas paredes, verificou-se que existe um problema de falta de rigidez e
resistência no último piso, sendo o principal ponto de fragilidade da estrutura.
Com base nos resultados obtidos, propuseram-se quatro medidas de reforço.
O primeiro reforço consistiu na melhoria do comportamento tipo caixa da estrutura através de
pregagens costura. Este reforço foi aplicado em todas as ligações entre paredes exteriores assim
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como entre paredes exteriores e paredes interiores. Averiguou-se que, com a introdução deste
reforço, a estrutura passou a verificar a segurança. O reforço serviu principalmente para aumentar a
capacidade resistente do edifício o que foi preponderante na performance sísmica para a direção Y.
O segundo reforço consistiu na aplicação de reboco armado nalgumas paredes do caso de estudo,
tendo sido testadas duas distribuições diferentes do reforço, com base na análise de danos da
estrutura original. Apesar da estrutura apresentar um problema de piso vazado (soft story), a
utilização contínua do reforço, desde o último piso até às fundações, permitiu um comportamento
sísmico melhor do que quando localizado apenas no último piso. As novas curvas pushover
apresentaram valores mais altos de resistência (força de corte basal) e de ductilidade. A utilização
exclusiva do reboco armado nas paredes com danos mais elevados (cenário A) não serviu para
verificar a segurança. Pelo contrário, a utilização contínua em altura do reboco armado, permitiu
verificar a segurança.
O terceiro reforço consistiu na aplicação duma manta FRP nos dois cenários testados para o reboco
armado. Este reforço tem tentado afirmar-se no mundo da construção rivalizando generalizadamente
com o aço. Os resultados obtidos foram similares aos do reboco armado, a estrutura verificou a
segurança para o cenário com maior volume de reforço.
Saindo do domínio dos reforços aplicados em paredes de alvenaria, foi analisado um quarto reforço
referente ao contraventamento dos pavimentos de madeira. A técnica teve como objetivo aumentar a
rigidez no plano do pavimento, fazendo com que se comporte como um diafragma rígido. Contudo,
através dos resultados obtidos, concluiu-se que a técnica não melhora eficazmente a resposta
sísmica. Obtiveram-se resultados muito semelhantes ao da estrutura original e a estrutura não
verificou a segurança.
Depois de avaliados os desempenhos sísmicos das estruturas reforçadas, foi desenvolvida uma
análise custo-benefício com vista a abranger o contexto económico-financeiro do problema. A
introdução de reforços sísmicos tem custos associados e como tal, devem garantir um retorno
superior aos mesmos.
A contabilização dos custos, admitindo a ocorrência do sismo de projeto, foi feita com base na
probabilidade das estruturas apresentarem determinados níveis de dano. Estas probabilidades foram
obtidas através da definição de curvas de fragilidade. Por análise dos resultados obtidos, constatouse que os reforços apresentavam uma distribuição de estados de dano idêntica.
Depois dos custos calculados, simulou-se a ocorrência do sismo em cada um dos 50 anos que
compõe o período de vida útil da estrutura, atualizando-se, posteriormente, todos os custos para o
ano zero do projeto. Desprezou-se a ocorrência de múltiplos eventos no período de vida útil
considerado.
A viabilidade dos três reforços depende essencialmente na diferença entre os custos que
apresentavam, e os custos da estrutura original não reforçada. A análise custo-benefício permitiu
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concluir que os três reforços sísmicos são viáveis e que o reforço por pregagens costura é o reforço
mais eficiente dos três.
Para terminar, refere-se que a possibilidade de otimizar o processo de reforço sísmico é enorme.
Deve ter-se em consideração que custos superiores não se traduzem automaticamente em
rentabilidades inferiores, para tal, basta que o benefício originado pelo aumento de resistência da
estrutura, seja superior ao acréscimo de custo a que intervenção obriga.

6.2.

Desenvolvimentos futuros

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos nesta dissertação, existe sempre mais trabalho a realizar
e resultados mais precisos a se obter. Dando continuidade a este trabalho, sugerem-se as seguintes
propostas de desenvolvimentos futuros:


Desenvolvimento duma análise de sensibilidade que permita compreender o grau de
influência das propriedades dos materiais na avaliação sísmica do caso de estudo;



Avaliação dos mecanismos para fora do plano que o caso de estudo possa apresentar;



Desenvolvimento da presente análise custo-benefício recorrendo a outro método de análise
estrutural;



Desenvolvimento de análises custo-benefício considerando diferentes soluções de reforço;



Explorar diferenças na eficiência do contraventamento dos pisos quando combinado com
diferentes soluções de reforço aplicados nas paredes;



Criação duma base de dados de custos para diferentes ações de construção, reabilitação e
reparação de edificados, que permitam a validação das hipóteses tomadas nesta dissertação
e a uniformização de futuros trabalhos relacionados com o tema.

6.3.

Nota final

O problema da negligência do reforço sísmico em ações de reabilitação em Portugal passa pela
ausência de legislação, apesar dos múltiplos contactos entre diversas organizações compostas por
técnicos especialistas em engenharia sísmica (Ordem, LNEC, IST, FEUP) e as entidades
governamentais.
O risco sísmico é uma realidade. Felizmente, dispomos de conhecimentos suficientes para fazer
frente a este problema duma maneira eficiente. Existe, contudo, o mito de custo exagerado no que
toca a intervenções de reforço, que não são valorizadas por um mercado muito pouco informado.
Ações de divulgação pública, a introdução da temática em programas escolares e a criação dum
sistema de rating avaliador do desempenho sísmico estrutural, similar ao da classe energética,
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permitiriam a valorização da segurança sísmica por parte das populações e a consequente
estimulação de ações de reforço sísmico por parte de privados.
A criação de guias e diretivas para o design eficiente de reforços sísmicos, seria também um
contributo importante e incentivador para este movimento. Assim, o presente trabalho desenvolveu-se
no sentido de dar mais um passo neste longo caminho que ainda temos por percorrer.
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Anexo A – Tabela com valores de VALi

Tabela A. 1- Valores de VAL para cada ano e para cada cenário

Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano 12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22
Ano 23
Ano 24
Ano 25
Ano 26
Ano 27
Ano 28
Ano 29
Ano 30
Ano 31
Ano 32
Ano 33
Ano 34
Ano 35
Ano 36
Ano 37
Ano 38

S/ Ref.
-4312313
-4239464
-4167846
-4097438
-4028219
-3960169
-3893269
-3827500
-3762841
-3699275
-3636782
-3575345
-3514946
-3455567
-3397192
-3339802
-3283382
-3227915
-3173386
-3119777
-3067074
-3015261
-2964324
-2914247
-2865016
-2816617
-2769035
-2722257
-2676269
-2631059
-2586612
-2542915
-2499957
-2457725
-2416206
-2375389
-2335261
-2295811

Cenário Noturno
1º Ref. 2º Ref.
-862785 -879178
-848397 -865150
-834251 -851358
-820344 -837799
-806673 -824470
-793232 -811366
-780018 -798483
-767028 -785817
-754257 -773366
-741701 -761125
-729358 -749090
-717223 -737260
-705294 -725628
-693566 -714194
-682035 -702952
-670700 -691901
-659556 -681036
-648601 -670355
-637830 -659854
-627242 -649530
-616832 -639381
-606599 -629404
-596538 -619595
-586647 -609951
-576923 -600471
-567363 -591150
-557965 -581988
-548726 -572980
-539643 -564124
-530713 -555417
-521934 -546858
-513303 -538444
-504818 -530171
-496477 -522038
-488276 -514043
-480214 -506183
-472288 -498455
-464497 -490858

3º Ref.
-874231
-860286
-846576
-833099
-819848
-806822
-794016
-781426
-769049
-756881
-744918
-733158
-721596
-710229
-699055
-688069
-677269
-666651
-656213
-645951
-635863
-625944
-616194
-606608
-597184
-587919
-578811
-569856
-561053
-552399
-543891
-535526
-527303
-519219
-511271
-503458
-495776
-488225

S/ ref.
-2107983
-2072373
-2037364
-2002946
-1969110
-1935845
-1903143
-1870993
-1839386
-1808312
-1777764
-1747732
-1718207
-1689181
-1660646
-1632592
-1605012
-1577898
-1551243
-1525037
-1499274
-1473947
-1449047
-1424568
-1400503
-1376844
-1353584
-1330718
-1308238
-1286138
-1264411
-1243051
-1222052
-1201407
-1181112
-1161159
-1141543
-1122259

Cenário Diurno
1º Ref. 2º Ref.
-855314 -871952
-841051 -858046
-827030 -844374
-813245 -830933
-799693 -817720
-786370 -804730
-773273 -791959
-760396 -779404
-747737 -767061
-735292 -754926
-723057 -742996
-711029 -731268
-699204 -719739
-687578 -708403
-676149 -697260
-664914 -686304
-653868 -675534
-643008 -664946
-632332 -654536
-621837 -644303
-611518 -634242
-601374 -624351
-591402 -614627
-581597 -605068
-571959 -595670
-562483 -586431
-553168 -577348
-544009 -568418
-535006 -559639
-526154 -551009
-517452 -542524
-508897 -534183
-500487 -525982
-492219 -517920
-484090 -509994
-476099 -502202
-468242 -494542
-460519 -487011

3º Ref.
-867128
-853303
-839711
-826349
-813213
-800299
-787603
-775121
-762851
-750787
-738928
-727268
-715806
-704537
-693459
-682568
-671861
-661334
-650986
-640812
-630810
-620978
-611311
-601808
-592465
-583280
-574250
-565372
-556645
-548065
-539630
-531338
-523185
-515170
-507291
-499545
-491930
-484443
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Ano 39
Ano 40
Ano 41
Ano 42
Ano 43
Ano 44
Ano 45
Ano 46
Ano 47
Ano 48
Ano 49
Ano 50

-2257027
-2218899
-2181415
-2144563
-2108335
-2072718
-2037704
-2003280
-1969438
-1936168
-1903460
-1871305

-456836
-449305
-441902
-434623
-427467
-420432
-413517
-406717
-400033
-393462
-387001
-380650

-483390
-476047
-468829
-461733
-454756
-447897
-441154
-434526
-428009
-421602
-415303
-409111

-480800
-473502
-466326
-459272
-452337
-445519
-438817
-432227
-425749
-419380
-413119
-406964

-1103300
-1084662
-1066339
-1048325
-1030615
-1013205
-996088
-979261
-962718
-946455
-930466
-914748

-452926
-445461
-438122
-430907
-423814
-416841
-409986
-403246
-396621
-390107
-383704
-377408

-479608
-472329
-465174
-458139
-451223
-444424
-437740
-431169
-424708
-418357
-412114
-405975

-477083
-469847
-462733
-455740
-448864
-442105
-435460
-428927
-422505
-416191
-409984
-403882
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