
Comportamento Sísmico

Humberto Varum



Índice

Lições de sismos recentes

Factos e números       

Desempenho de estruturas de alvenaria

Desempenho de estruturas de betão armado

Evolução dos sistemas estruturais e construtivos

Decreto de Lei nº 95/2019 – Segurança Estrutural

Implicações na Engenharia Civil



Índice

Lições de sismos recentes

Factos e números       

Desempenho de estruturas de alvenaria

Desempenho de estruturas de betão armado

Evolução dos sistemas estruturais e construtivos

Decreto de Lei nº 95/2019 – Segurança Estrutural

Implicações na Engenharia Civil



Ischia – 21 ago. 2017

Magnitude 4,2

2 mortos e 2.600 desalojados

Grécia
Athens – 7 set. 1999
Magnitude 6,0
143 mortos e 50.000 desalojados
Perdas económicas $3.000M USD

Turquia

Kocaeli – 17 ago. 1999
Magnitude 7,5
17.127 mortos e 300.000 desalojados
Perdas económicas $23.000M USD

Duzce – 12 nov. 1999
Magnitude 7,2
894 mortos e 24.000 desalojados
Perdas económicas $40M USD

Van – 23 out. 2011
Magnitude 7,1
604 mortos e 60.000 desalojados
Perdas económicas $2.000M USD

Itália

L’Aquila – 6 abril 2009

Magnitude: 6,3

308 mortos e 65.000 desalojados

Perdas económicas $10.000M USD

Bologna – 20 maio 2012

Magnitude 6,1-5,8

26 mortos e 43.000 desalojados

Perdas económicas $13.000M USD

Espanha

Lorca – 11 maio 2011

Magnitude 5,1

9 mortos e 5.000 desalojados

Perdas económicas $99M USD

Apenas nestes sismos!

~20.000 mortos

~555.000 desalojados

>60.000 milhões USD de perdas económicas

(~30% PIB de Portugal)

Itália (Centro) – 24 ago. 2016

Magnitude 6,2

299 mortos e 4.500 desalojados

Perdas económicas $11.000M USD

Factos e números
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Desempenho de estruturas de alvenaria

(L’Áquila, 2009)

Qualidade das alvenarias e estado de conservação

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de alvenaria

(L’Áquila, 2009)

Dano no plano das paredes (fendas diagonais): limitada resistência ao corte das alvenarias, estado de

degradação; potencia formação de outros mecanismos de colapsos locais dos cunhais e aberturas

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de alvenaria

(L’Áquila, 2009)

Colapso para fora-do-plano das paredes

• Agravado pelos impulsos das coberturas

• Deficiente ligação às paredes 

perpendiculares e aos pavimentos/cobertura

• Panos longos sem travamento

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de alvenaria

Cunhais: Concentração de tensões; Fraca ligação entre paredes potencia o aparecimento deste mecanismo

(L’Áquila, 2009)

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de alvenaria

(L’Áquila, 2009)

Agregados: edifícios adjacentes com diferente altura, aberturas desalinhadas, materiais, estado de conservação

A análise individual de um edifício pode não representar o seu comportamento real!

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de alvenaria

Sistema estrutural complexo, com alterações do sistema estrutural:

• paredes em alvenaria resistente com vigas de bordadura

• laje de cobertura em betão armado

(L’Áquila, 2009)

Lições de sismos recentes
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1. Deficiente armadura transversal (quantidade, pormenorização relativamente à ductilidade 
exigida)

2. Pormenorização (ligações, ancoragens e escorregamento de armaduras)

3. Insuficiente capacidade em flexão e corte dos elementos estruturais

4. Insuficiente resistência ao corte dos nós viga-pilar

5. Mecanismo tipo viga-forte/pilar-fraco

6. Mecanismo tipo pilar-curto

7. Irregularidades estruturais (em planta ou em altura: torção, “piso fraco”, “piso vazado”)

8. Pounding (interação)

9. Danos em elementos estruturais secundários (consolas, escadas,…)

10. Danos em elementos não estruturais (paredes de enchimento,…)

SP

SS

NS

Desempenho de estruturas de betão armado: Danos mais comuns

Lições de sismos recentes



1. Deficiente armadura transversal
(quantidade, pormenorização relativamente à ductilidade exigida)

(L’Áquila, 2009) (Nepal, 2015)

Lições de sismos recentes



2. Pormenorização (ligações, ancoragens e escorregamento de armaduras)

Erros de pormenorização: insuficiente número de cintas, dobragem dos estribos, escorregamento de armaduras, etc…

(Nepal, 2015) (México, 2017)

Lições de sismos recentes



3. Danos associados à capacidade insuficiente em flexão e corte dos elementos estruturais

Erros de dimensionamento: insuficiente armadura longitudinal e transversal; deficiente pormenorização

(México, 2017)

Lições de sismos recentes



15cm

Quantidade insuficiente de armadura transversal; espaçamento excessivo entre varões longitudinais; 
armadura longitudinal apenas em duas faces do pilar

(L’Aquila, 2009)

3. Insuficiente capacidade em flexão e corte dos elementos estruturais

Lições de sismos recentes



4. Insuficiente resistência ao corte dos nós viga-pilar

Ausência de cintas nos nós viga-pilar; ancoragem inadequada das armadura longitudinal dos 
pilares; encurvadura da armadura longitudinal dos pilares

(L’Aquila, 2009)

Lições de sismos recentes



5. Mecanismo tipo viga-forte/pilar-fraco

Hierarquia inadequada de formação das rótulas plásticas, iniciando-se a 
instalação nos pilares

Informação geral
• Localização: Petino
• Ano de construção: 1982/83
• Edifício residencial
• Isolado
• R/C + 2 ou 3 pisos
• Sem cave
• Altura dos pisos: 2,4m (R/C); 

2,7m (restantes pisos)
• Estrutura porticada em BA com 

paredes de enchimento

(L’Aquila, 2009)

Lições de sismos recentes



6. Mecanismo tipo pilar-curto

Informação geral
• Localização: Paganica
• Ano de construção: antes de 2000 ?
• Edifício residencial
• 8 apartamentos
• Isolado

• R/C + 2 pisos

• Sem cave

• Altura do R/C significativamente inferior à 

altura dos pisos superiores

• Estrutura porticada de BA com paredes de 
enchimento

Aberturas, interrompendo as paredes de enchimento, introduzindo concentração de tensões em 
regiões dos elementos estruturais que não estavam preparados para as resistir

(L’Aquila, 2009)

Lições de sismos recentes



7. Irregularidades estruturais (em planta ou em altura: torção, “piso fraco”, “piso vazado”)

Mecanismo de piso-flexível (soft-storey): menor número de paredes de alvenaria de enchimento 

no R/C, causando uma importante variação de rigidez e resistência em altura

+
Irregularidades em planta (torção)

(L’Aquila, 2009)

Lições de sismos recentes



8. Pounding (interação)

Interação entre edifícios: edifícios adjacentes com diferentes alturas, ou com
diferentes soluções estruturais e/ou construtivas, em centros urbanos, com diferentes
respostas dinâmicas, potenciando a ocorrência de pounding, assim como a
concentração de tensões em certos pontos

(Lorca, 2011)

Lições de sismos recentes



9. Danos em elementos secundários (consolas, escadas,…)

(Lorca, 2011) (AFP, 2014) (USGS, 1989)

Lições de sismos recentes



10. Danos em elementos não estruturais: Paredes de enchimento

Separação entre a parede e a estrutura de BA, fissuração diagonal, esmagamento nos cantos

(L’Aquila, 2009)

Danos em paredes de fachada devido a ações no seu plano

Lições de sismos recentes



10. Danos em elementos não estruturais: Paredes de enchimento

Colapso para fora-do-plano das paredes de fachada

(L’Aquila, 2009)

Lições de sismos recentes



1. Deficiente armadura transversal (quantidade, pormenorização relativamente à ductilidade 
exigida)

2. Pormenorização (ligações, ancoragens e escorregamento de armaduras)

3. Insuficiente capacidade em flexão e corte dos elementos estruturais

4. Insuficiente resistência ao corte dos nós viga-pilar

5. Mecanismo tipo viga-forte/pilar-fraco

6. Mecanismo tipo pilar-curto

7. Irregularidades estruturais (em planta ou em altura: torção, “piso fraco”, “piso vazado”)

8. Pounding (interação)

9. Danos em elementos estruturais secundários (consolas, escadas,…)

10. Danos em elementos não estruturais (paredes de enchimento,…)

SP

SS

NS

Desempenho de estruturas de betão armado: Danos mais comuns

Lições de sismos recentes

← INT



Elementos Estruturais: Primários 
(SP) e Secundários (SS)

Elementos Não Estruturais (NS)

Envolvente (fundações, solo, pounding,…)

Desempenho de estruturas de betão armado

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de betão armado

Mas …
Irregularidades (em altura e em planta) em termos de rigidez/resistência devido
a mudanças drásticas na configuração estrutural e/ou na disposição das paredes
de enchimento (quantidade e distribuição das paredes):

- Mecanismo de “piso-flexível” ou “piso-fraco”

- Torção

Sismo do México (setembro de 2017):

- Pilares (reduzida secção, armadura transversal insuficiente, pormenorização,…)

- Pounding (interação)

- Mecanismos tipo pilar-curto (short-column)

- Lajes fungiformes

Lições de sismos recentes



Desempenho de estruturas de betão armado

(México, 2017)

Lições de sismos recentes
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Como irão estas estruturas comportar-se em sismos futuros?

Evolução dos sistemas estruturais e 
construtivos



Soluções comuns adotadas para as estruturas de betão armado

Estruturas com lajes fungiformes;
Elementos pré-fabricados nas fachadas

Estruturas porticadas; Estruturas com paredes de BA

Evolução dos sistemas estruturais e 
construtivos



• O tipo de sistema de alvenaria, as dimensões e pormenorização têm sido influenciado por importantes
exigências emergentes em termos do desempenho térmico e acústico dos edifícios

• A ligação das paredes de enchimento à estrutura principal e entre panos interior e exterior tem sido
progressivamente melhorada

• Mas, até um passado recente, estes elementos não estruturais, de uma forma geral, não eram
considerados no dimensionamento e análise estrutural dos edifícios. A sua influência na resposta
sísmica era tipicamente desprezada ou, erradamente, era considerado que estas “…se influenciam a
resposta estrutural e a segurança sísmica, é em seu beneficio!”

Adaptado de (APICER, 2003)

Estrutura porticada em BA com paredes de enchimentoAlvenaria estrutural

1940s 50s 60s 70s          80s 90s        …

Paredes da envolvente dos edifícios

Evolução dos sistemas estruturais e 
construtivos



Tijolos cerâmicos de furação horizontal
com diferentes dimensões

Blocos cerâmicos de furação vertical

Blocos de betão

200019901950

?
…

…

…

Paredes da envolvente dos edifícios

Evolução dos sistemas estruturais e 
construtivos
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Antecedentes
Decreto de Lei nº 53/2014 - Salvaguarda Estrutural (Artigo 9º)

As intervenções em edifícios existentes
não podem diminuir as condições de
segurança e de salubridade da edificação,
nem a segurança estrutural e sísmica do
edifício



Decreto de Lei nº 95/2019
Segurança Estrutural

 Prevê que sejam definidas as situações em que as obras de ampliação, alteração ou
reconstrução de edifícios ficam sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de
vulnerabilidade sísmica e o eventual reforço do edifício:

• Contribuindo para a garantia da segurança estrutural (e sísmica) nestas intervenções

• Acautelando a preocupação manifestada pela comunidade técnico-científica

• nos termos estabelecidos na Portaria nº 302/2019



Decreto de Lei nº 95/2019
Segurança Estrutural

Novos Eurocódigos 
Estruturais

Portaria nº 302/2019

Despacho normativo nº 21/2019

DL nº 95/2019

Prevê as situações em que exigível:
- avaliação da vulnerabilidade sísmica;

e
- elaboração do projeto de reforço sísmico



Decreto de Lei nº 95/2019
Segurança Estrutural

 Substituição dos Regulamentos estruturais nacionais pelos Eurocódigos Estruturais

Revoga os seguintes regulamentos nacionais:

• Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA, 1983)

• Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP, 1983)

• Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios (REAE, 1986)

• Regulamento de Segurança das Construções Contra os Sismos (RSCCS, 1958)

Nota: O Despacho Normativo nº 21/2019 prevê um período de transição de 3 anos durante o qual podem 
ainda ser utilizados os regulamentos estruturais nacionais
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Despacho normativo nº 21/2019
Evolução da regulamentação de projeto de Estruturas

202220191958
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D
e

s
p

a
c

h
o

 n
º 

2
1
/2

0
1

9
 



Despacho normativo nº 21/2019
Segurança Estrutural

 Estabelece a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos de estruturas de
edifícios

NP EN 1990
Bases para o projeto de 

Estruturas

NP EN 1991-1 a 1-5
Ações em estruturas

(pesos, sobrecargas, fogo, 
vento e ações térmicas)

NP EN 1992-1 e 2
Projeto de Estruturas de 

Betão Armado (regras 
gerais, regras para edifícios 

e resistência ao fogo)

NP EN 1997-1
Projeto Geotécnico

NP EN 1998-1, 3 e 5
Projeto de Estruturas para 

resistência aos sismos
(regras para edifícios, 

avaliação e reabilitação, 
aspetos geotécnicos)

Normas comuns à elaboração dos projetos de estruturas

Normas relativas à 
elaboração do projeto de 

estruturas de BA

Normas relativas à 
elaboração do projeto de 

estruturas de Aço

NP EN 1993-1, 2, 5, 8, 9 e 10
Projeto de Estruturas de Aço



Despacho normativo nº 21/2019
Segurança Estrutural

 Estabelece a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos de estruturas de
edifícios

NP EN 1990
Bases para o projeto de 

Estruturas

NP EN 1991-1 a 1-5
Ações em estruturas

(pesos, sobrecargas, fogo, 
vento e ações térmicas)

NP EN 1992-1 e 2
Projeto de Estruturas de 

Betão Armado (regras 
gerais, regras para edifícios 

e resistência ao fogo)

NP EN 1997-1
Projeto Geotécnico

NP EN 1998-1, 3 e 5
Projeto de Estruturas para 

resistência aos sismos
(regras para edifícios, 

avaliação e reabilitação, 
aspetos geotécnicos)

Normas comuns à elaboração dos projetos de estruturas

Normas relativas à 
elaboração do projeto de 

estruturas de BA

Normas relativas à 
elaboração do projeto de 

estruturas de Aço

NP EN 1993-1, 2, 5, 8, 9 e 10
Projeto de Estruturas de Aço



Portaria nº 302/2019

Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício.

Sempre que se verifique uma das seguintes condições:

a) Existência de sinais evidentes de degradação da estrutura do edifício;

b) Procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do
edifício;

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 25% da
área bruta de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 25% do custo de construção nova
de edifício equivalente.



Portaria nº 302/2019

Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício.

Sempre que se verifique uma das seguintes condições:

a) Existência de sinais evidentes de degradação da estrutura do edifício;

b) Procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do
edifício;

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 25% da
área bruta de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 25% do custo de construção nova
de edifício equivalente.



Portaria nº 302/2019

Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício.

Sempre que se verifique uma das seguintes condições:

a) Existência de sinais evidentes de degradação da estrutura do edifício;

b) Procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do
edifício;

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 25% da
área bruta de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 25% do custo de construção nova
de edifício equivalente.



Portaria nº 302/2019

Define os termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica do edifício.

Sempre que se verifique uma das seguintes condições:

a) Existência de sinais evidentes de degradação da estrutura do edifício;

b) Procedam ou tenham por efeito uma alteração do comportamento estrutural do
edifício;

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 25% da
área bruta de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 25% do custo de construção nova
de edifício equivalente.



Portaria nº 302/2019

c) Cuja área intervencionada, incluindo demolições e ampliações, exceda os 15% da
área bruta de construção do edifício;

d) Cujo custo de construção exceda em pelo menos 15% do custo de construção
nova de edifício equivalente.

No caso de edifícios das classes de importância III (escolas, salas de reunião,
instituições culturais, etc.) ou IV (hospitais, quartéis de bombeiros, centrais elétricas,
etc.), definidas nos termos da norma NP EN 1998-1:2010, sempre que se verifique
alguma das situações mencionadas anteriormente, com redução para 15% dos limites
estabelecidos nas alíneas c) e d):

(Hospital Sto. António, Porto, 2016)(Escola Secundária, Canelas, 2015) (L’Aquila, Itália, 2009)



Portaria nº 302/2019

Avaliação da capacidade de resistência 
relativamente à ação sísmica

NP EN1998-3:2017

Define as situações em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão
sujeitas à elaboração de projeto de reforço sísmico.

NP EN 1998-3
Projeto de Estruturas para 

resistência aos sismos
(Parte 3: avaliação e reabilitação)

Se o relatório de vulnerabilidade sísmica concluir que o edifício não satisfaz as exigências
de segurança relativas a 90% da ação definida na norma NP EN1998-3:2017, é obrigatória a
elaboração de projeto de reforço sísmico, ao abrigo da mesma norma.



Portaria nº 302/2019

Compete ao LNEC a publicação ou aprovação de disposições construtivas ou métodos
de análise expedita da vulnerabilidade sísmica que apoiem a elaboração do relatório
previsto no nº 1 do artigo 2, para tipologias de edifícios, localizações e tipos de
intervenção específicos.
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Implicações na Engenharia Civil
Metodologias de avaliação de vulnerabilidade sísmica – Edifícios de BA

Sousa, R.; Costa, A.C.; Costa, A. (2019) “Avaliação da Segurança Sísmica de

edifícios existentes em betão armado”, Revista Portuguesa de Engenharia de

Estruturas, Série III, nº 10, julho de 2019

Metodologia para edifícios de BA



Implicações na Engenharia Civil
Metodologias de avaliação de vulnerabilidade sísmica – Edifícios de BA

Sousa et al. (2019)



Implicações na Engenharia Civil
Metodologias de avaliação de vulnerabilidade sísmica – Edifícios de Alvenaria

(Foto: Miguel Nogueira)

- Trabalhos em desenvolvimento no LNEC, em colaboração com a SPES, para proposta de métodos de 
avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios de alvenaria

- Colaboração com as comunidades técnica, científica e Universidades



Implicações na Engenharia Civil

(Fonte: JN, 1 de junho de2013)

 Preservação do existente

 Reabilitação sustentável

 Intervenções adequadas (devidamente estudadas, 
projetadas e implementadas)

 Redução da vulnerabilidade sísmica

A entrada em vigor dos novos regulamentos, a exigência da avaliação da segurança sísmica

dos edifícios existentes e do eventual projeto de reforço sísmico demanda o desenvolvimento

de ações de divulgação e de formação



Obrigado pela Vossa atenção!

O DL 95/2019 – Implicações nas especial idades de 
Engenharia Civi l

Comportamento Sísmico


