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1 
Introdução

Sismos recentes confirmam que muitas ci-
dades ou regiões na Europa poderão sofrer, 
em futuros eventos, perdas económicas signi-
ficativas e um elevado número de vítimas, de-
vido à vulnerabilidade estrutural associada 
ao parque de edifícios existentes em betão 
armado.

Até à década de 60, a regulamentação es- 
trutural não refere qualquer critério específico
para o dimensionamento sísmico. Desde en- 
tão, e apenas para alguns edifícios de maior  
envergadura, foram empregues no dimensio-
namento de edifícios metodologias e regras 
simplificadas para a consideração da acção
sísmica, com recurso a cargas horizontais equi- 
valentes. Em Portugal, a primeira norma que 
contempla o cálculo sísmico, bem como a con-
cepção e pormenorização estrutural, na linha 
da actual filosofia de análise sísmica surge no
início dos anos 80 (por exemplo: [25]).

Sismos recentes têm evidenciado que os 
edifícios de betão armado não dimensionados 
ao sismo e com pormenorização deficiente
constituem uma das tipologias estruturais 
mais vulneráveis, tendo assim associado um 
enorme potencial risco económico e para as 
vidas humanas em sismos futuros.

As estruturas de betão armado têm sido a 
opção mais adoptada na construção de edifí-
cios nos países do Sul da Europa. Um estudo 

Reforço sísmico

Até inícios dos anos 80, a regulamentação em vigor para o dimensionamento de edifícios correntes, 
considerava a acção sísmica de uma forma muito simplificada. Muitos dos edifícios existentes em países 
do Sul da Europa possuem, assim, fraca capacidade face à acção sísmica, representando fonte de 
risco para a sociedade. Aqui são descritas as causas mais frequentes de dano e colapso de edifícios de 
betão armado quando sujeitos a sismos.

Edifícios de betão armado

recente [15] indica que 56% dos edifícios 
residenciais em Portugal foram construídos 
entre 1961 e 1991, e 75% tem menos de 50 
anos. Em 1991, revela o mesmo estudo, 45% 
das famílias residiam em edifícios de betão 
armado. Silva-Araya et al. [27] também referem 
que a maioria dos edifícios nas Américas são 
de betão armado. Assim, a nível mundial, a 
predominância dos edifícios existentes em 
betão armado constitui uma grande fonte 
de risco sísmico para as populações e para 
a sociedade, como demonstrado no estudo 
conduzido pelo LNEC [4, 15].

Em trabalhos de campo de reconhecimen-
to pós-sismo, a análise da resposta, compor-
tamento e dano das estruturas têm evidencia- 
do que a existência de regulamentação sísmi- 
ca actual não garante o bom desempenho dos 
edifícios e das suas partes [7]. 

2
Aspectos estruturais que condicionam 

o adequado comportamento de 
edifícios de betão armado

Para se garantir o bom desempenho de uma  
estrutura face a um sismo é necessário garan-
tir a qualidade quer do projecto, quer da cons-
trução. Nas zonas afectadas pelo sismo de 17  
de Agosto de 1999, na Turquia, a maioria dos  
edifícios recentes em betão armado foram di- 
mensionados de acordo com a actual regu-
lamentação sísmica em vigor. No entanto, 

Fig. 1 - Danos provocados pelo sismo de Izmit, Kocaeli, 
Turquia, a 17 de Agosto de 1999
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deficiências construtivas ditaram o colapso de
um número significativo de edifícios e a ins-
talação de danos severos em muitos outros 
(Fig. 1).

As causas mais frequentes de dano severo 
e/ou colapso de edifícios de betão armado 
quando sujeitos à acção sísmica surgem asso-
ciadas aos seguintes efeitos/mecanismos  
[30, 31]: i) confinamento inadequado; ii) du-
ctilidade inadequada; iii) mecanismos de ade-
rência aço-betão; iv) incorrecta amarração e 
sobreposição da armadura principal; v) ina-
dequada capacidade resistente ao corte de 
vigas e pilares; vi) inadequada capacidade re- 
sistente à flexão de vigas e pilares; vii) ina-
dequada capacidade resistente dos nós viga- 
-pilar; viii) mecanismo tipo viga forte-pilar fra- 
co; ix) não consideração da influência das pa- 
redes de alvenaria na determinação da respos-
ta sísmica dos edifícios; x) irregularidades 
estruturais em planta ou em altura; e xi) 
influência dos modos superiores.

2.1.
Confinamento inadequado

O betão em compressão apresenta um 
modo de rotura frágil, perpendicular à direcção 
das tensões principais de compressão. Con-
finando os elementos de betão armado nas
zonas mais esforçadas, com recurso a estribos, 
este tipo de rotura pode ser impedida, ou pelo 

menos retardada, melhorando-se de forma 
significativa a resistência e a ductilidade dos 
elementos estruturais. Como o princípio do  
confinamento e a sua importância na respos-
ta das estruturas de betão armado não eram  
claramente entendidos, a maioria das estru-
turas existentes de betão armado apresen-
tam deficiências a este nível e exibem um mau
comportamento quando submetidas a acções 
sísmicas (Fig. 2). 

2.2.
Ductilidade inadequada

A ductilidade pode ser definida como a
capacidade que um dado material, elemento 
estrutural ou estrutura, possui para suportar 
exigências de deformação em regime inelás- 
tico, sem rotura ou colapso [5]. Esta proprie-
dade tem implicações directas na capacidade 
de dissipação de energia de uma estrutura, 

sendo fundamental para evitar, ou diminuir a 
probabilidade, de colapso face à ocorrência 
de um sismo de determinada intensidade.  
A maioria das estruturas de edifícios existen-
tes de betão armado não estão dotadas de 
ductilidade adequada, exibindo um comporta-
mento não-dúctil quando solicitadas por 
acções cíclicas, o que faz com que edifícios 
com estas características também contri-
buam para o elevado risco sísmico das nossas 
cidades (Fig. 3).

2.3.
Mecanismos de aderência 

aço-betão

O desempenho das estruturas de betão ar-
mado depende, em muito, dos mecanismos  
de transferência de tensões entre o aço e o  
betão, sobretudo em situações de carrega-
mento cíclico. 

A aderência aço-betão é desenvolvida por  
atrito, mas sobretudo pelo imbricamento entre  
o betão e a armadura, que garante a necessá-
ria transferência de tensões do betão para a 
superfície das armaduras. A análise de es-
truturas de betão armado é geralmente feita 
assumindo uma aderência perfeita entre o 
betão e a armadura, o que implica, em cada 
ponto ou secção, uma total compatibilidade 
de deformações entre os dois materiais. Esta 
hipótese normalmente só é válida nos estados 
iniciais de carregamento e para valores redu-
zidos de tensão. Para valores significativos do
carregamento, simultaneamente com a for- 
mação de eventuais fendas, ocorrem roturas 
na ligação aço-betão, dando origem ao escorre-
gamento das armaduras (Fig. 4). No caso de 
estruturas existentes, este mecanismo de 
transferência de tensões é ainda mais frágil, 
pois para muitas destas estruturas a armadu-
ra é constituída por varões lisos [11].

2.4.  
Incorrecta amarração e 

sobreposição da armadura principal

A incorrecta pormenorização em projecto 
ou a má execução em obra das zonas de 

Fig. 2 - Pilares de betão armado com inadequado confinamento [26]

Fig. 3 - Vigas com comportamento não dúctil

Fig. 4 - Pormenorização deficiente da armadura [14]
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adoptar uma quantidade apropriada de estri-
bos e de cintas para assegurar a integridade do 
betão, melhorando o funcionamento conjun-
to; b) evitar a combinação de esforços de cor- 
te com esforços axiais de tracção; c) usar 
betões de melhor qualidade [5].

2.6.  
Inadequada capacidade resistente 

à flexão de vigas e pilares

O tipo de aço adoptado, a sua quantidade  
e os detalhes de pormenorização tem um pa- 
pel fundamental na resposta sísmica das es-
truturas de betão armado [2]. Em regiões de  
risco sísmico moderado a elevado é crucial 
realizar uma pormenorização adequada da ar-
madura de flexão (Fig. 6). O bom comportamen-
to sísmico de elementos estruturais de betão 
armado sujeitos fundamentalmente à flexão
pode ser conseguido:

• Limitando o esforço axial de compressão 
ou aumentando a área da secção trans-
versal;

• Limitando a quantidade de armadura lon-
gitudinal. Quanto maior for a área da ar-
madura longitudinal e a tensão de cedên-
cia do aço, maiores serão as exigências 
de compressão no betão;

• A capacidade em flexão pode ser melho-
rada com um betão de melhor qualidade, 
com a adopção de armadura de com-
pressão e, fundamentalmente, com um 
confinamento adequado.

2.7.  
Inadequada capacidade 

resistente dos nós viga-pilar

Para o bom desempenho das estruturas 
de betão armado não basta garantir que as  
vigas e pilares tenham a resistência, rigidez e 
ductilidade exigidas pelas acções em causa. 
É necessário garantir que estes elementos 
estruturais estejam devidamente ligados en- 
tre si [2]. Os nós viga-pilar podem sofrer uma 
perda significativa de rigidez devido à insu-
ficiente resistência ao corte e à inadequada
ancoragem da armadura longitudinal das vi-
gas e pilares que concorrem no próprio nó. 
Os mecanismos mais frequentes de rotura 
dos nós viga-pilar estão relacionados com: i)  
a ausência ou inadequada adopção de arma- 
dura de confinamento nos nós; e, ii) a inade-
quada ancoragem da armadura longitudinal 
dos elementos estruturais nos nós [10]. O 
colapso e a instalação de danos severos em 
edifícios de betão armado devido a deficiên-
cias associadas aos nós viga-pilar são comuns 
durante a ocorrência de sismos (Fig. 7).

Fig. 8 - Mecanismo tipo viga forte-pilar fraco

Fig. 7 - Resistência inadequada dos nós viga-pilar [1]

Fig. 6 - Colapso de pilares por insuficiente capacidade em
flexão [1]

Fig. 5 - Rotura por corte de pilares

amarração e de sobreposição da armadura 
longitudinal constituem uma deficiência fre-
quente nas estruturas existentes de betão 
armado. Seguem regras básicas para a sua 
boa realização:

• Evitar a sobreposição e amarração em 
locais onde o betão tende a fissurar de
modo;

• Dar especial atenção ao confinamento
em locais com amarrações embebidas 
e sobrepostas, de forma a impedir o ar-
ranque das armaduras;

• Sempre que possível, executar a sobre-
posição na direcção perpendicular aos 
esforços principais de compressão;

• Para garantir uma melhor amarração, 
deve-se optar por usar um maior número 
de varões e com menor diâmetro. 

2.5.
Inadequada capacidade resistente 

ao corte de vigas e pilares

Muitas estruturas existentes apresentam 
uma capacidade resistente ao corte reduzida, 
por erros de projecto ou de execução (ver 
exemplos na Fig. 5). 

Existem várias técnicas que permitem 
melhorar a capacidade resistente ao corte 
dos elementos estruturais, nomeadamente: a) 
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porticadas, podem ser consideradas como 
um material composto. A sua resposta a so- 
licitações horizontais é muito complexa e 
dependente de inúmeros factores, tais como:  
propriedades dos materiais, qualidade da  
mão-de-obra usada na execução das alve-
narias, geometria das paredes, dimensões e 
posição das aberturas, ligação entre o painel 
de alvenaria e o pórtico envolvente, rigidez e 
resistência relativa entre os pilares e os pai-
néis de alvenaria, entre outros. Mesmo sendo 
elementos relativamente frágeis, as paredes 

de alvenaria de enchimento podem modificar
drasticamente a resposta estrutural, atraindo 
forças para partes da estrutura que não foram 
projectadas para resistir a estas solicitações 
[20]. É incorrecto assumir que os painéis 
de alvenaria são sempre benéficos para a
resposta global das estruturas de edifícios. A 
contribuição das paredes na resposta sísmica 
dos edifícios pode ser positiva ou negativa, 
dependendo de um elevado número de parâ-
metros, como anteriormente referido. Em mui-
tos casos, os danos observados e colapso de 

Fig. 9 - Danos em edifícios associados às paredes de alvenaria de enchimento

Fig. 10 - Mecanismos tipo pilar curto causados por: aberturas de janela, colapso parcial das paredes de alvenaria e pela ligação de patamares intermédios de escadas

Fig. 11 - Edifício com pronunciada irregularidade estru-
tural em altura (mecanismo tipo soft-storey ao nível do 
rés-do-chão)

Fig. 12 - Influência dos modos superiores durante o
sismo de 1985 na cidade de México [5] Fig. 13 - Adição de paredes resistentes de betão armado

2.8.  
Mecanismo tipo viga 

forte-pilar fraco

A regulamentação [6, 22] actual indica que 
para se obter uma resposta sísmica dúctil 
das estruturas, as exigências de deformação 
em regime não-linear devem concentrar-se ao 
nível das vigas, e não nos pilares. Para cada 
nó viga-pilar devem adoptar-se pilares com 
maior resistência do que as correspondentes 
vigas. Em sismos recentes tem-se verificado
frequentemente o colapso ou dano severo de 
inúmeras estruturas de betão armado devido 
ao desenvolvimento de mecanismos tipo viga- 
-forte pilar-fraco (veja-se o exemplo da Fig. 8).

2.9.  
Alteração do comportamento 
estrutural devido às paredes 
de alvenaria de enchimento

A resposta global dos edifícios face a acções 
verticais não é afectada significativamente
com a consideração ou não dos painéis de 
alvenaria de enchimento. O mesmo não é 
verdade quando se trata de acções horizon-
tais cíclicas, como as induzidas pelos sismos.  

As paredes de alvenaria não são conside-
radas no dimensionamento das estruturas 
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edifícios podem ser atribuídos à modificação
da resposta estrutural induzida pelo efeito dos 
painéis de alvenaria não estrutural, tal como 
tem sido observado em sismos recentes (por 
exemplo: Izmit, na Turquia, 1999; Fig. 9).

Em muitas situações, as paredes de alve-
naria desenvolvem-se apenas até certa altura 
dos andares, deixando uma parte do pilar 
exposta, o que tradicionalmente produz um 
mecanismo de comportamento tipo short-
column. Este tipo de mecanismo não é ge-
ralmente considerado no dimensionamento 
das estruturas (Fig. 10).

O desenvolvimento de macro-modelos nu-
méricos não-lineares globais e simplificados,
como o proposto em [23, 24], associado ao 
aumento das capacidades computacionais, 
torna viável a consideração da influência dos
painéis de alvenaria no dimensionamento e 
verificação de segurança de estruturas de
edifícios sujeitas a cargas horizontais, como 
as induzidas pelos sismos.

2.10. 
Irregularidades estruturais 
(em planta ou em altura)

A correcta concepção de uma estrutura é 
essencial para o seu bom comportamento 

Fig. 14 - Sistemas de contraventamento metálico como reforço de edifícios existentes

Fig. 15 - Isolamento de base em edifícios

face a qualquer tipo de solicitação, quer seja 
ela estática ou dinâmica. As variações bruscas 
de rigidez, resistência ou massa da estrutura 
e/ou propriedades dos elementos de um 
edifício, quer em planta, quer em altura (ver 
exemplo representado na Fig. 11), podem 
resultar em distribuições de forças horizontais 
e deformações muito diferentes daquelas que 
surgem em estruturas regulares [18]. Uma 
irregularidade estrutural muito comum em 
edifícios existentes surge ao nível dos pisos 
inferiores, resultante da ausência de paredes de 
alvenaria para instalação de estacionamentos, 
lojas ou por opção arquitectónica. Outra des-
continuidade frequente resulta da redução de  
secção dos pilares e paredes resistentes em 
altura, ou até da alteração de dimensões de  
elementos não estruturais. Estas são causas 
frequentes de colapso de edifícios com alve-
naria de enchimento, produzindo os chama-
dos mecanismos tipo soft-storey. 

2.11.  
Influência dos

modos superiores

Muitas estruturas existentes foram dimen-
sionadas com recurso a procedimentos sim-
plificados, baseados na representação da sua 
resposta sísmica por um único modo equi-
valente, que nem sempre representa adequa-

damente a resposta sísmica 
real. Refira-se o comportamento
deficiente de inúmeros edifícios
durante a ocorrência do sismo 
de 1985 na cidade do México 
(Fig. 12).

3
 Ténicas de reforço sísmico 

de edifícios de betão 
armado

O comportamento eficiente
dos edifícios face à acção sís- 

mica pode ser conseguido com um adequado 
sistema resistente, com distribuição apro-
priada de rigidez e massa e com adequada 
pormenorização e ligação dos seus compo-
nentes estruturais e não estruturais. 

As estratégias de reforço sísmico das es- 
truturas podem ser classificadas em dois
grandes grupos: a) melhoramento do compor-
tamento ou reforço do sistema estrutural 
global; e, b) reforço de elementos estruturais 
isolados. 

Como é salientado por Fardis [9], qualquer 
intervenção de reforço não deverá prejudicar 
a capacidade resistente e a segurança de 
nenhum elemento estrutural em nenhuma ca-
racterística. Assim, no dimensionamento de 
uma solução de reforço, o projectista deverá 
garantir que: a) o aumento da capacidade re-
sistente de um elemento em flexão não o torna
frágil em corte; b) o reforço das vigas não 
transfere as rótulas plásticas para os pilares; 
c) a capacidade resistente dos nós viga/pilar; 
d) a continuidade do “caminho das forças”, 
garantindo a transferência em segurança 
das forças de inércia dos elementos onde es-
tas surgem, para os elementos do sistema 
resistente que a estes se ligam, e até às fun-
dações; e) a segurança das ligações entre 
elementos existentes na estrutural original e 
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elementos de reforço; f) a estrutura reforçada 
não propicie a concentração de danos numa 
zona localizada não preparada para tal.

3.1.  
Técnicas de reforço global 

do sistema estrutural

A resposta inadequada dos edifícios face 
acções sísmicas é, em muitos casos, devido 
à presença de irregularidades estruturais 
em altura em termos de massa, rigidez ou 
resistência, tais como soft ou weak-storeys, e  
irregularidades estruturais em planta, que  
tendem a induzir a torção global dos edifí-
cios. Estratégias de reforço eficientes e eco- 
nómicas para a correcção ou redução destas 
irregularidades estruturais poderão passar 
por: a) demolição parcial do edifício; b) adi- 
ção de sistemas de contraventamento ou  
paredes resistentes de betão armado no  
soft/weak-storey, para correcção da distri-
buição de rigidez e resistência nos pisos; 
c) correcção da distribuição de massa nos 
pisos; e, d) introdução de juntas de dilatação, 
transformando o edifício irregular em várias 

estruturas regulares.

Nos anos 90 verificou-se um aumento sig-
nificativo do investimento no desenvolvimen- 
to e na utilização de sistemas de dissipação 
de energia para a protecção de edifícios face 
aos sismos. 

Outras técnicas baseadas em sistemas es-
peciais de protecção sísmica, como controlo 
activo, dispositivos híbridos activo/passivo  
de dissipação de energia, tuned mass dam-
pers e tuned liquid dampers, poderão também 
revelar-se, em certos casos, soluções eficientes
e económicas de reforço sísmico de edifícios 
existentes de betão armado. 

3.1.1.  
Adição de paredes resistentes 

de betão armado

Uma das técnicas mais usadas no reforço 
de edifícios com deficiente comportamento
sísmico baseia-se na aplicação de novas pa- 
redes resistentes de betão armado, adequa-
damente distribuídas na estrutura (Fig. 13) [8, 

9, 21]. As novas paredes protegem os elemen-
tos existentes, limitando a deformação lateral 
dos pisos. Estas paredes resistentes não só 
aumentam a rigidez lateral significativamente,
como também, normalmente, aliviam os pórti- 
cos originais das forças sísmicas. Com esta  
solução e reforço, as novas paredes resisten-
tes recebem a maior parte das cargas laterais. 
Se as paredes resistentes tiverem rigidez e  
resistência adequada para suportar a totalida- 
de das cargas laterais, as debilidades da es-
trutura original, normalmente, não conduzi- 
rão a um mau comportamento. Porém, a adi-
ção de novas paredes resistentes diminuirá 
o período natural da estrutura, o que poderá 
aumentar o nível de solicitação sísmica.

No reforço de estruturas porticadas, esta 
técnica poderá passar pelo preenchimento to- 
tal ou parcial de alguns vãos dos pórticos 
originais. A adopção da técnica de reforço  
por adição de paredes resistentes poderá im-
plicar o reforço do sistema de fundações para 
resistir a maiores acções sísmicas e ao peso 
próprio da estrutura reforçada. Os trabalhos 
de reforço das fundações são, normalmente, 

Fig. 16 - Reforço de um pilar rectangular com encamisamento metálico elíptico e grout de betão
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muito dispendiosos e tecnicamente exigen- 
tes, tornando-se assim, por vezes, impraticável, 
particularmente para edifícios existentes com 
fundações deficientes.

3.1.2.  
Contraventamentos metálicos

O reforço global do sistema estrutural pode 
também ser realizado com contraventamen- 
tos metálicos (Fig. 14). Se o objectivo do reforço 
é melhorar a rigidez da estrutura, o reforço com 
base em sistemas de contraventamento não  
é tão eficiente como o reforço com recurso às
paredes resistentes. A capacidade de reforçar 
edifícios em rigidez com contraventamentos 
é algo limitada, pois a mobilização do funcio-
namento dos contraventamentos exige a ins- 
talação de níveis de deformação lateral con-
sideráveis.

Aos sistemas de contraventamento metáli- 
co podem ser acoplados dispositivos de dissi-
pação de energia ou shear-links, aumentando 
significativamente a capacidade de dissipa-
ção de energia e amortecimento do sistema 
estrutural [16, 19]. No sismo de Michoacán, 
no México, em 1985, inúmeros edifícios de 
betão armado previamente reforçados com 
contraventamentos metálicos tiveram um 
bom comportamento, e praticamente não se  
verificou nenhum dano estrutural nestes edi-
fícios reforçados [3, 12, 13].

3.1.3.  
Isolamento de base

O recurso a sistemas de isolamento de base  
(Fig. 15), incluindo dispositivos de dissipação 
de energia, é uma medida muito eficaz para a 
protecção sísmica das estruturas. As três pro- 
priedades básicas que um sistema de isola-
mento sísmico para edifícios deve respeitar 
são [10]: a) flexibilidade horizontal para au-
mentar o período da estrutura e reduzir o va- 
lor espectral da solicitação; b) dissipação de  
energia (amortecimento) para reduzir os des- 
locamentos e deformações; e, c) rigidez su-
ficiente para pequenos deslocamentos de for-
ma a verificar os estados limites para acções
de serviço.

Em condições favoráveis, o isolamento de 
base poderá reduzir as exigências de drift nas 
estruturas correntes de um factor que poderá 
variar entre 2 e 5, em relação ao equivalente 
numa estrutura não isolada.

O isolamento sísmico é uma técnica muito 
efectiva no reforço de edifícios muito rígidos, 
baixos e com massa considerável. Contudo, 
é uma solução dispendiosa e a sua aplicação 
em edifícios correntes não é competitiva  
[21]. 

3.1.4.  
Sistemas passivos de dissipação 

de energia

Nas técnicas de reforço baseadas nos 
sistemas passivos de dissipação de energia, o  
melhoramento do desempenho estrutural é  
garantido pelo aumento da capacidade de  
dissipação de energia do edifício. Em condi-
ções favoráveis, os sistemas passivos de dis- 
sipação de energia poderão reduzir as exi-
gências de deformação entre pisos de 2 a 3 
vezes, se o sistema de reforço não aumentar  
a rigidez da estrutura. 

3.1.5.  
Redução de massa 

nas construções

As forças e deformações induzidas nos ele- 
mentos estruturais pela acção sísmica são 
controladas pela distribuição de rigidez e mas- 
sa na estrutura. Assim, a redução de massa 
de um edifício pode ser considerada como 
uma técnica económica e eficiente no melho-
ramento do comportamento estrutural através  

de: a) demolição dos pisos elevados e penthou-
ses; b) substituição de paredes divisórias 
e acabamentos pesados; e, c) remoção de 
equipamentos pesados.

3.2.  
Técnicas de intervenção 

ao nível dos elementos estruturais

Edifícios existentes possuem característi-
cas globais de resistência e rigidez apropria-
das. Em muitas situações, alguns dos seus 
componentes estruturais não tem uma ade-
quada resistência, rigidez ou capacidade de 
deformação, para satisfazer os objectivos de  
desempenho impostos à estrutura. Modifica-
ções locais ao nível dos componentes com 
deficiências podem ser realizadas, mantendo
a configuração básica do sistema resistente 
às acções horizontais. 

3.2.1.  
Injecção de resinas epoxy

A injecção de resinas é a técnica mais am-
plamente utilizada na reparação de elemen-

Fig. 17 - Reforço de elementos de betão armado por encamisamento com mantas de fibra de carbono

Fig. 18 - Aplicação de betão projectado sobre pilar e parede



engenharia sísmica

55especial reabilitação 2008
arte&construção

re_
abilitação

tos de betão armado com fissuras de baixa e
média abertura. 

3.2.2.  
Encamisamento

A técnica de reforço mais comum para me- 
lhorar o desempenho de elementos de betão 
armado (pilares, paredes, vigas ou nós viga- 
-pilar) é o encamisamento. Esta técnica é 
particularmente eficiente na correcção de de-
ficiências em resistência ao corte e à flexão
e/ou capacidade de deformação, bem como 
na correcção de elementos estruturais com 
insuficiente comprimento de sobreposição da 
armadura longitudinal, nas zonas das emen-
das. 

Encamisamento com betão armado: Para 
elementos severamente danificados, ou com
resistência insuficiente, o encamisamento em
betão armado pode ser usado para melho- 
rar a sua rigidez, resistência e ductilidade. 
Com excepção da necessidade de soldar 
ligadores metálicos entre a armadura existen-
te e a armadura a aplicar no encamisamento, 
esta técnica não requer uma particular es-
pecialização técnica na sua aplicação.

Encamisamento metálico: Podem ser usa- 
dos para melhorar o confinamento, a resistên-
cia ao corte ou à flexão (Fig. 16). Deve salien-
tar-se que o reforço com elementos metálicos 
colados aos elementos estruturais existentes 
de betão armado obriga a cuidados especiais 
na sua protecção contra o fogo, e, por outro 
lado, o comportamento a longo prazo do ma-
terial de ligação não é totalmente conhecido 
[8].

Encamisamento com recurso a fibras de car- 
bono: O reforço de elementos de betão ar- 
mado com recurso a fibras de carbono tem 
encontrado recentemente inúmeras aplica-
ções (Fig. 17) [17, 29]. Destacam-se o reforço 
e confinamento de pilares nas suas zonas
críticas, e o reforço em flexão de vigas e lajes.
A eficiência do reforço de pilares com fibras
de carbono depende, essencialmente, da ca- 
pacidade de se aumentar a sua e a sua re-
sistência. 

3.2.3.  
Betão projectado

Esta técnica é frequentemente adoptada 
em combinação com o encamisamento em  
betão armado, no reforço dos pilares e pa-
redes (Fig. 18). Consiste na projecção de 
betão, com elevado conteúdo em cimento e 
agregados finos, nas superfícies dos elemen-
tos danificados ou a reforçar.
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4  
Comentários Finais

Do trabalho de investigação desenvolvido 
nos últimos anos no domínio da avaliação, 
reabilitação e reforço sísmico dos edifícios 
existentes de betão armado podem-se, em 
linhas gerias, retirar as seguintes conclusões:

• Uma grande parte dos edifícios existentes 
são de betão armado, e não foram dimen-
sionados à acção sísmica;

• É evidente a elevada vulnerabilidade 
destes edifícios existentes, dimensiona-
das e/ou construídas sem características 
sismo-resistentes, contribuindo como 
uma importante fonte de risco para o 
nosso património edificado e para a nos-
sa sociedade;

• Soluções de reforço adequadamente 
seleccionadas podem reduzir conside-
ravelmente a vulnerabilidade associada 
a estes edifícios, e consequentemente 
o risco, para níveis aceitáveis (de acordo 
com a filosofia da actual regulamentação
em vigor e em desenvolvimento);

• As ferramentas disponíveis (resultados de 
ensaios experimentais, modelos numéri-
cos e regulamentação internacional es-
pecífica para a avaliação e reforço das
estruturas) são instrumentos fundamen-
tais, que podem e devem ser utilizados 
como apoio às intervenções de reforço 
sísmico dos edifícios existentes;

• Num processo de reforço de um edifício 
é necessário fazer uma prévia avaliação 
rigorosa do estado de patologia e das 
deficiências estruturais, bem como um
projecto cuidado da intervenção, de for-
ma a garantir a efectiva redução da vul-
nerabilidade sísmica destas construções 
existentes.
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