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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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p r e fáC I o

Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos ge-

ológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos lo-

cais, quer a nível regional e/ou global. De entre os fenómenos com maior impacte 

contam-se as erupções vulcânicas, os sismos, os movimentos em massa e os mare-

motos (tsunamis). Muitas vezes, a manifestação de tais riscos geológicos ocorrem 

simultaneamente, o que torna os seus efeitos ainda mais devastadores. A título de 

exemplo, e considerando a história mais recente da Humanidade, salienta-se a erup-

ção do Vulcão Krakatoa (Indonésia), a 26 de Agosto de 1883, na qual 827 000 km2 

ficaram cobertos por pedra pomes e cinzas vulcânicas emitidas no decorrer deste 

evento. Durante esta erupção foram gerados vários tsunamis que provocaram mais 

de 36 000 mortos.

No que respeita aos movimentos em massa, um dos mais catastróficos do século 

XX ocorreu em Dezembro de 1999, na Venezuela. Durante esse inverno, períodos 

de chuvas anormalmente intensas no estado de Vargas desencadearam inúmeros mo-

vimentos de massa que causaram cerca de 30 000 mortos, sendo que cerca de 10 % 

da população desse estado pereceu nesses eventos.

Todavia, de entre os diferentes riscos geológicos, os sismos são aqueles que ocor-

rem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser respon-

sável por devastações enormes e elevados perecimentos entre as populações mais 

atingidas. Por outro lado, são eles que também apresentam a maior taxa de eventos 

associados, nomeadamente maremotos e movimentos de vertente.  

O evento mais devastador do século XXI, até ao presente, foi o tremor de terra 

ocorrido no dia 24 de Dezembro de 2004, junto à costa oeste de Samatra (Indoné-

sia) que, conjuntamente com os maremotos gerados pelo sismo, provocou a morte 

a mais de 220 000 pessoas, em 14 países. Mais recentemente, a 25 de abril de 2015, 

outro sismo, de magnitude 7,8, causou a morte a mais de 8 000 pessoas e deixou 

centenas de milhares sem casa, no Nepal.

Portugal, ao longo da sua história tem sido palco de diversos eventos sísmicos 

dos quais se destaca o tremor de terra de 1755, com maremoto associado, o qual 

provocou a destruição de Lisboa e causou elevados danos na região algarvia e do 



golfo de Cádis e um profundo abalo na consciência política e social da altura. As 

medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal para a reconstrução da capital do 

país foram de reconhecido mérito.

Todavia, Portugal foi afetado por mais eventos sísmicos catastróficos, com per-

das humanas e elevados danos materiais. O tremor de terra que ocorreu ao final 

da tarde do dia 23 de Abril de 1909, com origem no sistema de falhas do Vale do 

Tejo e que afetou especialmente a região de Benavente e Samora Correia, foi o que 

causou maior número de vítimas no século XX em Portugal, enquanto que o sismo 

de 28 de Fevereiro de 1969, com epicentro a cerca de 200 Km a sudoeste de Sagres 

e sentido em todo o país, foi o de maior magnitude desse século. 

Quando se fala no sismo de Benavente, é incontornável não falar de um grande 

geólogo, Léon Paul Choffat, pois a ele se deve a primeira carta macrossímica de 

Portugal, efetuada com base nos efeitos sentidos devido ao referido evento, assim 

como muitos dos trabalhos que constituíram a base de muitos outros estudos sobre 

a Geologia de Portugal. Paul Choffat, tendo nascido a 14 de Maio de 1849 na Suí-

ça, veio para Portugal em 1878 onde residiu até à sua morte a 06 de Junho de 1919. 

Outro importante tremor de terra, registado na região de Pokuplje, situada 39 

Km a sueste de Zagreb, a 8 de Outubro de 1909, por isso, também há 110 anos, 

permitiu a Andrija Mohorovičić a descoberta de uma descontinuidade nas proprie-

dades mecânicas dos materiais geológicos, que marca a transição entre a crusta e o 

manto da Terra. Ganhou fama ao postular a existência dessa descontinuidade, ao 

ponto de ter ficado conhecida como descontinuidade de Mohorovičić, ou simples-

mente de Moho.

Por todas estas razões, a escolha temática para o XII Encontro Nacional de 

Riscos não poderia ser outra que não a do Risco Sísmico, não só pelas efemérides 

relativas aos tremores de terra de Benavente e de Pokuplje (110 anos), bem como 

do de 1969 (50 anos), mas também pelas celebrações dos 110 anos da descoberta da 

descontinuidade de Moho e dos 100 anos da morte de Paul Choffat. Por outro lado, 

sendo o Algarve uma das regiões com maior risco sísmico, pareceu-nos natural esco-

lher Faro para a realização deste XII Encontro. Acresce, ainda, que a reflexão à volta 

dessas manifestações do risco sísmico permite juntar várias áreas do conhecimento 

e da sociedade por forma a refletir sobre o que aprendemos com o passado, analisar 



as melhorias verificadas desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para 

potencializar a resiliência das populações. 

Com este encontro pretende-se colocar a comunidade científica, os agentes de 

proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população 

em geral a refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes deste tipo, aprendendo 

com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, 

cada dia que passa, estamos mais próximos de um evento devastador. 

Neste encontro discutiu-se a forma como a sociedade encara estes fenómenos 

naturais e se ela estará melhor informada e preparada para os enfrentar do que estava 

no passado. Refletiu-se também sobre o modo como estes conteúdos são abordados 

atualmente nos diversos níveis de ensino não superior, bem como sobre a forma 

como tais conceitos são apreendidos pelos alunos e, ainda, sobre como agir para 

incutir à sociedade a necessidade de a tornar mais resiliente a tais riscos geológicos. 

A história da ciência, assim como os seus protagonistas, têm um papel funda-

mental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez 

parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a apren-

dizagem decorrente do passado.

Luciano Lourenço

Ana Gomes
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Resumo: Os edifícios têm experienciado danos significativos em sismos recen-

tes. Através da observação dos danos pós-sismo sofridos é possível 

associar os mesmos a soluções construtivas e de dimensionamento/

pormenorização distintas das recomendações dos atuais regulamentos 

que contêm maiores exigências tendo em conta a ação sísmica. Ao 

longo do presente Capítulo serão apresentadas, de forma sumária, 

as principais deficiências apresentadas pelas estruturas de betão 

armado nos últimos sismos, dando especial atenção às deficiências 

do comportamento estrutural ligadas à influência dos painéis de 

alvenaria e aos problemas relacionados com mecanismos de rotura 

por corte. 

 

Palavras ‑chave: Sismos recentes, estruturas de betão armado, paredes de 

enchimento, observação de danos, regulamentação.
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Introdução

Ao longo dos últimos anos têm ocorrido sismos de magnitude moderada/

elevada que resultaram num número elevado de vítimas e danos no património 

construído. Estes eventos representam para a comunidade técnica e científica 

uma fonte de informação relevante para a identificação das principais deficiên-

cias, para que possam ser corrigidas. Sismos recentes como os de Sichuan (Re-

pública Popular da China) em 2008, o de Áquila (Itália) em 2009, o de Porto 

Príncipe (Haiti) em 2010, o de Lorca (Espanha) em 2011, o de Gorkha (Nepal) 

em 2015, na zona central de Itália em 2016 e em Puebla (México) em 2017 

têm demonstrado que alguns edifícios de betão armado possuem uma elevada 

vulnerabilidade face a ações sísmicas (Vicente et al. 2012, Romão et al. 2013, 

Varum et al. 2017).

O comportamento das estruturas de betão armado é influenciado pelas caracte-

rísticas de resistência e rigidez dos seus elementos estruturais. A resistência estrutu-

ral é proporcionada pela resistência de cada um dos elementos e pelo modo como 

Abstract: During the last years, in recent earthquakes several buildings have 

experienced important damages. Through the post-earthquake field 

surveys, it was possible to associate the damages observed to cons-

tructive and design/detailing solutions different from the current 

codes’ recommendations that contain the highest demands in which 

the seismic action is considered. Throughout this chapter, the main 

shortcomings concerning the major damages observed in reinforced 

concrete structures over the last years will be presented. Special 

attention will be given to the damages related to the masonry infill 

walls’ presence and to shear failure mechanisms. 

Keywords: Recent earthquakes, reinforced concrete structures, masonry infill 

walls, post-earthquake damages observation, codes.
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estes interagem entre si. Sendo os edifícios estruturas de elevado grau de hiperes-

taticidade, a sua resposta irá ser controlada pela capacidade de redistribuição dos 

esforços que resultam do esgotamento da capacidade resistente nas zonas críticas e 

pela possibilidade ou não de estas mesmas zonas estarem aptas a deformar-se após 

esse esgotamento. A deficiente capacidade resistente ou incapacidade dos elementos 

estruturais face à ação sísmica que é muitas vezes superior ao valor que normal-

mente é tido em conta no projeto origina esforços de corte superiores à capacidade 

resistente dos mesmos.

As estruturas devem ser dimensionadas para ações sísmicas definidas nos 

regulamentos e possuir igualmente rigidez e massas equilibradas e ductilidade 

entre os elementos, ligações e apoios. De igual modo, o contributo das paredes 

de enchimento em termos de rigidez e resistência deve ser tido em conta uma 

vez que estes elementos, frequentemente designados “não-estruturais”, têm de-

sempenhado um papel muito importante na resposta sísmica das estruturas de 

betão armado.

Ao longo do presente manuscrito serão apresentadas as causas mais frequentes 

de dano severo e/ou colapso de edifícios de betão armado e pré-fabricados quando 

sujeitos a uma ação sísmica.

Comportamento dos edifícios de betão armado

Generalidades

O Eurocódigo 8 classifica os elementos de um edifício como estruturais 

ou não estruturais. Relativamente aos elementos estruturais, estes são subdi-

vididos em membros primários (SP) e membros secundários (SS). São con-

siderados membros primários os membros que fazem parte integrante do sis-

tema resistente às ações sísmicas, considerados na análise para a situação de 

dimensionamento sísmico e totalmente dimensionados e pormenorizados de 
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acordo com o recomendado pelo Eurocódigo 8. Por sua vez, são considerados 

membros secundários os membros que não são considerados no sistema resis-

tente às ações sísmicas e aqueles cuja rigidez e resistência face a estas ações é 

desprezada. Estes membros não são obrigados a respeitar as regras preconizadas 

no Eurocódigo 8, mas são dimensionadas e pormenorizadas para suportar as 

ações gravíticas quando a estrutura é sujeita a deslocamentos causados por ações 

sísmicas. São considerados elementos não estruturais (NS) os elementos rela-

tivos à arquitetura, mecânica ou elétricos que, devido à ausência de resistência 

ou com pormenorização de ligação à estrutura pobre, não são consideradas no 

dimensionamento sísmico. Exemplos deste tipo de elementos NS são as paredes 

de alvenaria de enchimento.

Durante os últimos grandes sismos por todo o mundo, têm-se observado dife-

rentes tipos de danos nas estruturas de betão armado, sendo os mais representativos:

1) Danos associados ao inadequado dimensionamento, pormenorização e exe-

cução armaduras transversais tendo em conta a ductilidade exigida;

2) Danos associados às ligações, ancoragens, amarrações e escorregamento de 

armaduras;

3) Danos associados a insuficiente capacidade resistente em flexão e corte;

4) Danos associados a capacidade resistente ao corte dos nós viga-pilar;

5) Mecanismo viga forte – pilar fraco;

6) Mecanismo de pilar curto;

7) Danos associados a irregularidades estruturais (em planta e em altura, tais 

como torsão e mecanismo de piso flexível)

8) Danos associados ao “pounding”;

9) Danos nos elementos estruturais secundários 

10) Danos nos elementos não estruturais

Da listagem de danos acima apresentada é visível que os oito primeiros 

tipos de danos se referem a danos em membros primários (SP), o nono a 

elementos secundários (SS) e décimo a elementos não estruturais (NS). De 

seguida, serão apresentados exemplos de cada uma das tipologias de erro aqui 

apresentadas e as principais conclusões extraídas de missões de reconhecimen-

to de danos pós-sismo.
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Danos associados ao inadequado dimensionamento, pormenorização e 

execução armaduras transversais

A filosofia por trás do confinamento é hoje em dia mais simples e conhecida 

por toda a comunidade. O betão quando comprimido, esmaga de uma maneira 

frágil perpendicular à direção principal de compressão. O confinamento desta re-

gião do betão através de estribos impede ou pelo menos adia o seu destacamento. 

A resistência e ductilidade do betão é melhorada consideravelmente. O efeito do 

confinamento depende do diâmetro do estribo, do seu espaçamento entre estribos, 

das armaduras longitudinais, da qualidade do aço e da forma da secção transversal 

dos estribos.

Este princípio simples não foi totalmente entendível até poucas décadas atrás, 

e, ainda nos dias de hoje, ainda não foi aplicado em todos os dimensionamentos. 

Assim sendo, existe um elevado número de edifícios com esta deficiência no par-

que habitacional.

A execução da dobragem dos estribos de acordo com o preconizado nos regu-

lamentos como o Eurocódigo 8 (dobragem a 90º) é muitas vezes esquecida, resul-

tando numa maior ineficácia dos estribos dando-se a rotura do estribo durante uma 

ação sísmica.

Alguns desses edifícios são relativos a décadas recentes como demonstrado na 

fot. 1, onde são apresentados danos pós-sismo em pilares de betão armado devido a 

armadura transversal inadequada.

Na zona da rótula plástica dos pilares, o núcleo de betão deve ser confinado ade-

quadamente para prevenir degradação da resistência ao corte e flexão destes pilares. 

Esta necessidade de confinamento é maior quando o pilar é sujeito a níveis elevados 

de esforço axial e de corte. Durante um sismo, a rotura das vigas e das ligações viga-

-pilar são normalmente associadas ao uso inadequado de armaduras transversais 

para a resistência ao corte e confinamento. Estas roturas observadas nas vigas são 

normalmente ao nível local e não resultam necessariamente no colapso do edifício. 

Um problema estrutural vulgarmente observado nos edifícios é o uso inadequado 

de armaduras transversais na zona das rótulas plásticas nas vigas.
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Danos associados às ligações, ancoragens, amarrações e escorregamento de armaduras

Quando desenvolvidos de forma eficaz, a ligação permite ao betão e às ar-

maduras formar uma estrutura compósito. Assim, a realização de uma correta 

e adequada ligação é o principal objetivo na pormenorização de armaduras de 

componentes estruturais. A ligação é ainda mais importante em situações de 

carregamentos dinâmicos e quando são utilizadas armaduras constituídas por 

varões lisos. A ligação é realizada por fricção, efeito de clivagem de pequenas 

fot. 1 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado: a) Pilares sem armadura 
transversal b) Pilares com armadura transversal inadequada; c) Pilares de edifício industrial 

danificados na sua base por deficiente execução de estribos; d) Pormenor de execução.
Photo 1 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns: a) columns 
without transverse reinforcement; b) Columns with inadequate transverse reinforcement and 
poor detailing; c) Precast structure with damage columns due to inadequate quantity and/or 

detailing of the stirrups and hoops; d) detail of the stirrups.

c) Sismo de Emília-Romanha (Itália) em 2012. d) Sismo de Emília-Romanha (Itália) em 2012.

a) Sismo de Kobe (Japão) em 1995. b) Sismo de Kobe (Japão) em 1995.
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partículas de areia deslocadas entre o varão e o betão envolvente, e com tensões 

de rolamento contra a face dos estribos. É importante entender que quando 

o varão é solicitado pela expulsão do betão tem tendência a arrastar o betão 

envolvente, desenvolvendo as chamadas tensões circunferenciais. Se a área do 

betão que circunda o varão é reduzida, o destacamento do betão é um modo de 

rotura comum.

Se seguida são apresentadas algumas das regras básicas na pormenorização de 

ancoragem e amarrações de armaduras:

a) Amarrações e ancoragens em localizações onde é expectável que ocorra fis-

suração do betão envolvente (região das rótulas plásticas) deve ser evitado;

b) Betão com ancoragens e amarrações embebidas deve ser bem confinado pre-

venindo que o betão expulso;

c) Compressão na direção perpendicular à amarração tem um efeito benéfico e 

previne igualmente a expulsão do betão;

d) Quando são adotados diâmetros de armadura superiores, é muito difícil 

garantir o comprimento de ancoragem exigido porque a força no varão au-

menta proporcionalmente ao quadrado do diâmetro e a força de ligação é 

linearmente proporcional ao diâmetro do varão.

Os exemplos apresentados na fot. 2 são danos observados após o sismo de Áqui-

la (Itália) em 2009, devido a amarrações inadequadas e/ou devido ao uso de arma-

dura lisas e erros de dobragem de estribos.

fot. 2 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado (2009): 
a) Amarração e espaçamento inadequado e uso de armaduras lisas; b) deficiente dobragem 

dos estribos e espaçamento inadequado; c) deficiente dobragem dos estribos.
Photo 2 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns (2009): 

a) inadequate bond and spacing of bars and use of smooth plain bars; b) Inadequate lap-splice 
and lack of stirrups; and c) poor detailing of stirrups.

a) b) c)
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Durante os últimos anos foram realizados alguns estudos experimentais relati-

vos à avaliação e reforço de estruturas de betão armado existentes (dimensionadas de 

acordo com os regulamentos prévios à década de 70). A maioria destes estudos eram 

relativos a armaduras nervuradas. No entanto, foram realizados alguns com recurso 

a armaduras lisas que permitiram avaliar o seu efeito na resposta sísmica de pilares 

de betão armado. As principais conclusões extraídas destes estudos afirmam que a 

capacidade resistente dos elementos construídos com armaduras lisas é inferior, ob-

servando-se uma maior degradação da ligação ao longo das armaduras longitudinais 

viola significativamente a teoria das secções planas. A performance observada nestes 

ensaios experimentais por estes elementos de betão armado foi na sua maioria do-

minado por flexão e posterior degradação da sua resistência e verificou-se através da 

medição das extensões das armaduras transversais que estas eram bastante inferiores 

às extensões de cedência do aço. O que sugere que a abordagem do regulamento e 

o procedimento a adotar nos métodos de avaliação da segurança sísmica para a re-

sistência ao corte sobrestima significativamente a capacidade resistente ao corte dos 

elementos de betão armado (quando executados com armaduras lisas).

Danos associados a insuficiente capacidade resistente em flexão e corte

O dimensionamento para as ações gravíticas e ações do vento resultam normal-

mente no dimensionamento de resistência ao corte significativamente inferiores 

comparativamente às forças que podem ser desenvolvidas no pilar durante uma 

ação sísmica. Além disso, os recentes procedimentos de dimensionamento sísmico 

de estruturas confiam na sua ductilidade. Assim sendo, os estados limite de corte 

devem ser evitados em estruturas sismicamente resistentes. Para isso, a exigência de 

corte deve ser limitada ou a capacidade resistente ao corte deve ser melhorada.

As exigências de corte são melhor controladas através de processos de dimensio-

namento de acordo com a abordagem capacity design. Desde a introdução do capacity 

design, muitos projetistas ainda não adotam esta estratégia e consequentemente existe 

um número elevado de estruturas com deficiente capacidade resistente ao corte. Con-
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sequentemente, um dos modos de rotura mais comuns e observados durante os últi-

mos sismos é a rotura por corte. Os projetistas usaram fatores globais de redução das 

forças sísmicas que afetam de igual modo as forças de flexão (comportamento dúctil) e 

de corte (comportamento frágil). Consequentemente, a capacidade resistente ao corte 

é atingida antes da cedência iniciar, e assim sendo, a dissipação da energia é impedida.

Para melhorar a capacidade resistente ao corte devem ser adotadas as seguintes 

estratégias: a) definição da quantidade apropriada dos estribos e respetiva porme-

norização para melhorar o mecanismo de biela; b) uso de estribos suficientes para 

assegurar a integridade do betão e melhorar o mecanismo de interligação do agre-

gado; c) evitar a combinação de corte com tração; d) utilização de betão de melhor 

qualidade; e e) uso de armaduras diagonais para evitar rotura por corte/deslizamen-

to em elementos profundos.

O problema da resistência ao corte e de confinamento é vulgarmente mais se-

vero nos pilares de canto, especialmente se o edifício possui uma excentricidade 

significativa entre o centro de massa e o seu centro de rigidez. Os pilares de canto 

devem possuir maior grau de confinamento. Na fot. 3 são apresentados exemplos 

de danos pós-sismo observados em pilares em Áquila (Itália).

fot. 3 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em pilares de betão armado (2009): a) Armadura transversal 
insuficiente e armadura longitudinal em apenas duas faces; b) Espaçamento entre estribos excessivo.

Photo 3 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete columns (2009): a) insufficient 
amount of transverse reinforcement, and longitudinal reinforcement only in two column faces; and 

b) excessive distance between longitudinal bars in two faces of the columns.

a) b)
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Um dimensionamento apropriado das armaduras pode ser chave na resposta 

sísmica de uma estrutura de betão armado. Deste modo, para regiões com risco 

sísmico moderado/elevado é necessário reforçar os membros estruturais de betão de 

forma adequada. O dimensionamento sísmico nos dias de hoje confia no compor-

tamento dúctil dos elementos flexíveis, vigas e pilares. O comportamento de flexão 

pode ser tornado dúctil se forem cumpridas algumas regras básicas. O objetivo dos 

projetistas é prevenir o esmagamento frágil do betão em compressão previamente à 

fase onde ocorre uma cedência importante nas armaduras em tração. Isto pode ser 

conseguido se a exigência na zona de compressão é reduzida e/ou a capacidade desta 

zona é melhorada. Com este propósito, uma estratégia pode ser: a) limitar os carre-

gamentos axiais de compressão ou aumentar a área da secção transversal; b) limitar 

a área da armadura de tração. A força nestas armaduras deve ser equilibrada com a 

força de compressão (e as forças axiais externas). A maioria da área das armaduras 

de tração e as extensões superiores de cedência devem ocorrer quando ocorrerem 

maiores exigências nas zonas de compressão; c) a zona capacidade em compressão 

deve ser melhorada através do uso de betão de melhor qualidade, armaduras de 

compressão e com confinamento adequado. Tradicionalmente o maior foco dos 

projetistas era relativo à resistência e raramente com a ductilidade, pelo que alguns 

destes princípios não foram devidamente entendidos e aplicados. Devido a isto, 

algumas roturas frágeis foram observadas em elementos sujeitos a flexão (em parti-

cular edifícios antigos).

Danos associados à capacidade resistente ao corte dos nós viga-pilar

As ligações viga-pilar podem sofrer perda significativa de rigidez devido a resis-

tência ao corte insuficiente e deficiente ancoragem das armaduras. Ambos os tipos 

de rotura são relacionados com o uso inadequado de armaduras transversais na liga-

ção e à pormenorização imprópria da ancoragem das armaduras principais na liga-

ção ou passando através da ligação. O colapso ou o dano extenso observado em edi-

fícios devido à escassez de boas ligações é comum durante a ocorrência de um sismo. 
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A fot. 4 apresenta exemplos de ligações viga-pilar com armadura transversal insufi-

ciente (inexistente na maioria dos casos), resultando no colapso do edifício durante 

o sismo de Áquila (Itália) em 2009.

fot. 4 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em ligações viga-pilares de betão armado (2009): 
a) Ausência de armadura transversal; b) Escorregamento de armaduras e ancoragem de 

armaduras inadequada.
Photo 4 - Example of post-earthquake damages in reinforced concrete beam-column joints (2009): 

a) Absence of joint transverse reinforcement; and b) inadequate anchorage of the beam longitu-
dinal bars and shear failure of joints.

a) b)

Danos associados ao mecanismo viga forte – pilar fraco

Os atuais regulamentos incluem procedimentos de dimensionamento de estruturas 

com uma performance melhorada face a um sismo e que são económicas para constru-

ção e para reparação após um evento sísmico. Com o objetivo de criar um mecanismo 

de dissipação de energia, a hierarquia definida para o desenvolvimento das rótulas plásti-

cas deve ser definida na fase de projeto. É reconhecido que a localização mais vulnerável 

para a ocorrência de rótulas plásticas em estruturas porticadas de betão armado são as 

extremidades das vigas. Assim, os atuais regulamentos recomendam para se conseguir 

estruturas porticadas dúcteis e para assegurar ações inelásticas nas vigas, através da loca-

lização do dano e controlo do drift, de preferência para o mecanismo de viga fraca-pilar 

forte. Portanto, a resistência dos pilares em cada nó deve ser superior do que a resistência 
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das vigas. As estruturas porticadas de betão armado existente foram dimensionadas sem 

ter este conceito presente, uma vez que foram construídas anteriormente aos atuais regu-

lamentos. Além disso, e ainda hoje, é muitas vezes difícil adotar algumas das prescrições 

dos regulamentos devido às exigências arquitetónicas.

Durante os últimos sismos, muitas estruturas de betão armado colapsaram ou 

foram extensivamente danificadas devido ao desenvolvimento do mecanismo de 

viga forte – pilar fraco, confirmando a importância da prescrição dos atuais regu-

lamentos. A fot. 5 apresenta exemplos de edifícios com danos estruturais extensos 

durante os sismos de Áquila (Itália) em 2009 e de Kobe (Japão) em 1995, onde o 

mecanismo de viga forte-pilar fraco fica evidente.

fot. 5 ‑ Exemplo de danos pós-sismo em ligações viga-pilares de betão armado: 
Mecanismo de viga forte – pilar fraco.

photo 5 ‑ Example of post-earthquake damages in reinforced concrete beam-column joints: 
strong beam – weak column mechanism

Danos associados ao mecanismo de pilar curto

As paredes de alvenaria de enchimento normalmente não são consideradas 

como elementos estruturais, ou seja, o seu dimensionamento e a sua participação 

na resposta das estruturas é desprezada. Durante a fase de projeto novas estruturas e 

de avaliação de estruturas existentes é considerada unicamente a sua carga gravítica. 

No entanto, sismos recentes têm demonstrado que os painéis de alvenaria de enchi-
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mento tradicionais são elementos com um comportamento frágil e que podem mo-

dificar drasticamente a resposta estrutural, alterando a rigidez da estrutura, atraindo 

forças para elementos estruturais que não foram dimensionados de forma a resistir 

a estes esforços (Hermanns et al. 2014, Luca et al. 2014).

O facto de as paredes de alvenaria não serem normalmente consideradas no 

dimensionamento de estruturas novas poderá alterar de forma significativa a sua 

resposta estrutural, para ações sísmicas e consequentemente, serão produzidos me-

canismos de comportamento imprevistos que poderão provocar o colapso dos edi-

fícios quando sujeitos aos sismos. Em muitas situações, as paredes de alvenaria não 

preenchem completamente toda a altura do andar, por exemplo para incorporação 

de aberturas de janelas e portas, deixando parte do pilar exposto o que origina 

maiores esforços de corte. Esta condição não é normalmente tida em conta no cál-

culo das estruturas, o que potencia mecanismos de rotura por corte destes pilares, 

os chamados mecanismos de pilar curto ou short-column (fot. 6). A rotura do pilar 

pode redistribuir esforços adicionais para os restantes elementos estruturais e com 

isso incrementar a vulnerabilidade destes e consequentemente do edifício.

Este tipo de mecanismo de rotura pode ser minimizado através de um estudo 

preliminar que permita conjugar o projeto de arquitetura e de estabilidade. Ou seja, 

o dimensionamento ou avaliação dos pilares e paredes de resistente deve ser realiza-

do após a definição do posicionamento das paredes de enchimento e das respetivas 

aberturas. Assim, será possível dimensionar as potenciais zonas mais vulneráveis que 

possam ser sujeitas a esforços de corte superiores.

fot. 6 ‑ Exemplo de mecanismo de pilar curto em edifício residencial após o sismo de 
Áquila (Itália) em 2009.

Photo 6 - Example of a short-column mechanism in a residential building after the 
Áquila (Italy) earthquake in 2009.
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Danos associados a irregularidades estruturais

A correta conceção de uma estrutura é essencial para o seu bom desempenho 

face a qualquer tipo de solicitação, quer seja ela estática ou dinâmica. Edifícios 

simples, regulares e com sistemas resistentes redundantes para solicitações ho-

rizontais tendem a exibir um melhor comportamento. Por outro lado, sistemas 

estruturais complexos, geralmente, resultam em estruturas cujas dimensões e 

pormenorização dos seus elementos estruturais apresentam algumas deficiên-

cias. As variações bruscas de rigidez, resistência ou massa da estrutura e/ou pro-

priedades dos elementos de um edifício, quer em planta, quer em altura, podem 

resultar em distribuições de forças horizontais e deformações muito diferentes 

daquelas que surgem em estruturas regulares. Uma irregularidade estrutural 

muito comum em edifícios existentes surge ao nível dos pisos inferiores, resul-

tante da ausência de paredes de alvenaria, para instalação de estacionamentos, 

lojas, ou apenas por opção arquitetónica. Este tipo de opção construtiva resulta 

na concentração da deformação nestes pisos “vazados” desencadeando assim o 

mecanismo de piso-flexível, mais conhecido como mecanismo de soft-storey. Ti-

picamente este tipo de mecanismo de rotura caracteriza-se pela rotura por corte 

dos pilares existentes num piso vazado e consequente colapso do mesmo. Em 

diferentes situações não se observou um colapso integral destes edifícios, per-

manecendo estes praticamente intactos nos pisos superiores (dano reduzido). 

Na fot. 7 são apresentados dois edifícios residenciais que colapsaram parcial-

mente devido ao mecanismo de piso flexível. Na fot.. 7a é apresentado o aspeto 

final de um edifício de 6 pisos e que possuía no seu rés-do-chão comércio, e 

com isso uma menor abundância de paredes de enchimento e que foi sujeito ao 

sismo de Gorkha no Nepal em 2015. Por outro lado, na fot. 7b é apresentado 

um edifício residencial de 4 pisos, cujo rés-do-chão era destinado a garagens, 

e que durante o sismo de Áquila em 2009 ocorreu o colapso parcial. Este tipo 

de mecanismo pode ser evitado considerando uma distribuição uniforme em 

altura das paredes de enchimento e dos restantes elementos estruturais verticais 

(pilares e paredes resistentes).
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Foram observados outros exemplos de irregularidades em altura ao nível dos 

pisos superiores que resultaram no colapso desses pisos, sem que tenha ocorrido o 

colapso integral do edifício. Na fot. 8a é apresentado um edifício de 5 pisos que, 

após o sismo de Gorkha (Nepal), sofreu o colapso do terceiro piso, que era relativo 

a um restaurante e que por isso era caracterizado por um número inferior de pare-

des de enchimento. Esta irregularidade em altura resultou numa concentração da 

deformação e em elevados esforços de corte que resultaram na rotura dos pilares e 

consequentemente colapso deste nível do edifício (fot. 8b).

fot. 7 ‑ Exemplo de edifícios colapsados parcialmente devido ao mecanismo de piso flexível: 
a) Após o sismo de Gorkha (Nepal) em 2015; b) Após o sismo de Áquila (Itália) em 2009.
Photo 7 - Example of partial collapse of building structures due to the soft-storey mechanism: 

a) after the Gorkha (Nepal) earthquake in 2015; and b) after the Áquila (Italy) earthquake in 2009

a) b)

fot. 8 ‑ Exemplo de colapso parcial ao nível dos pisos superiores após o sismo de Gorkha, 
Nepal (2015): a) Vista geral; b) Pormenor da rotura do pilar.

Photo 8 - Example of partial collapse of the third storey of a building structure due to the soft-storey me-
chanism after the Gorkha, Nepal, earthquake in 2015: a) General view; b) detail of the column failure.

a) b)
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Outro fator que pode desencadear este tipo de mecanismo é a redução de secção 

dos pilares e paredes resistentes em altura. Outra irregularidade estrutural frequente 

surge associada à alteração de posição, entre pisos consecutivos, dos elementos es-

truturais verticais, ou até mesmo de elementos não estruturais.

Além da irregularidade em altura em termos de rigidez, a irregularidade em 

planta pode originar mecanismos de rotura por torsão, introduzindo esforços adi-

cionais nos pilares de canto para os quais não estavam dimensionados.

Danos associados ao “pounding”

Sismos recentes têm evidenciado também que o deficiente planeamento urbano 

associado à ausência de dimensionamento de espaçamentos entre edifícios devida-

mente contabilizados tendo em conta as recomendações dos regulamentos mais atuais 

têm resultado em interações entre edifícios durando os abalos sísmicos devido a dife-

rentes aspetos: i) edifícios contíguos com alturas diferentes ou com diferentes confi-

gurações estruturais e/ou materiais (fot. 9a); o centro urbano, enfrentando diferentes 

respostas dinâmicas, resulta em choques entre edifícios (pounding) assim como à acu-

mulação de tensões em certos pontos comuns entre edifícios adjacentes (fot. 9b e 9c).

fot. 9 ‑ Exemplo de pounding após o sismo de Lorca (Espanha) em 2011: 
a) Edifícios contíguos com alturas diferentes b) e c) Acumulação de tensões em pontos 

comuns entre edifícios adjacentes.
photo 9 ‑ Example of pounding effects after the Lorca (Spain) earthquake in 2011: 

a) adjacent buildings with different heights; b) and c) stress and strain demands concentration 
in certain points.

a) b) c)
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Danos nos elementos estruturais secundários

Relativamente ao comportamento sísmico dos elementos estruturais secundá-

rios, os mais comuns são relativos ao colapso de varandins, deformação excessiva 

de consolas (fot. 10a) provavelmente devido à componente vertical das acelerações 

sísmicas e que resultou na fissuração das paredes de alvenaria de enchimento lá exis-

tentes. Foram observados igualmente diversos danos associados aos acessos verticais 

(escadas e/ou rampas), em particular nos pisos inferiores devido à ausência de di-

mensionamento especifico apropriado e/ou erros de pormenorização das armaduras 

combinado com erros construtivos e/ou ausência de ligação especifica ao sistema 

resistente principal (fot. 10b e 10c).

fot. 10 ‑ Exemplo de danos em elementos secundários após o sismo de Lorca (Espanha) em 2011: 
a) Deformação excessiva em consola b) Deficiente pormenorização e processo construtivo 

das armaduras; e c) Ligação ao sistema estrutural principal inexistente.
Photo 10 - Example of damages in secondary elements after the Lorca (Spain) earthquake in 2011: 
a) Excessive deformation of the cantilever elements; b) lack of specific design and detailing and 

c) nonspecific connection to the main structural system

a) b) c)

Danos nos elementos estruturais não estruturais

Ao nível dos elementos não estruturais e em particular ao nível das paredes de 

enchimento, estas podem sofrer diversos tipos de danos quando sujeitas a ações 

sísmicas. Estes danos podem ser devidos a ações ao longo do seu plano, perpendi-

cularmente a este ou devido a ações combinadas. Exemplos de danos por ações ao 
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longo do seu plano são o destacamento do painel dos elementos de betão arma-

do envolventes (fot. 11a), fissuração diagonal (fot. 11b), esmagamento dos cantos 

(fot. 11c) e deslizamento na zona central do painel (fot. 11d).

fot. 11 ‑ Exemplos de danos observados em painéis de enchimento devido a ações sísmicas: 
a) Destacamento do painel (2011); b) fissuração diagonal (2009); c) esmagamento de canto e 

fissuração diagonal (2009); e d) fissuração devido a deslizamento na zona central do painel (2015).
Photo 11 - Example of masonry infill walls damages due to earthquakes: a) detachment of the 
panel (2011); b) diagonal cracking (2009); c) corner crushing and diagonal cracking (2009); 

and d) sliding cracking at the panel mid-height (2015).

a) b)

c) d)

Relativamente ao comportamento dos painéis quando sujeitos a ações para fora 

do seu plano ou ações combinadas no plano e fora-do-plano, têm resultado em 

inúmeros colapsos devido a diferentes causas: i) inexistência de ligação entre o pai-

nel e os elementos de betão armado envolventes; ii) existência de dano devido a 

ações prévias ao longo do seu plano; iii) deficientes condições de suporte do painel; 

iv) deficiente execução do fecho dos painéis, modificando as condições-fronteira 

expectáveis; v) inexistência de ligação entre pano interior e pano exterior (em caso 

de paredes duplas) e por fim vi) elevada esbelteza dos painéis. O colapso deste tipo 
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de elementos tem resultado em inúmeras perdas humanas e prejuízos económicos. 

Estudos recentes têm concluído que este colapso pode desencadear diferentes tipos 

de mecanismos de rotura globais e consequentemente contribuir para o colapso 

progressivo do edifício (Furtado et al. 2016, Trapani et al. 2018). Na fot. 12 são 

apresentados exemplos de painéis de enchimento colapsados para fora-do-plano nos 

sismos de Áquila (Itália) em 2009 e no sismo de Lorca (Espanha) em 2011.

fot. 12 ‑ Exemplos de colapsos de painéis de enchimento para fora-do-plano: a) Após o 
sismo de Áquila, Itália (2009); e b) Após o sismo de Lorca, Espanha (2011).

Photo 12 - Example of masonry infill walls collapses due to earthquakes: a) after the Áquila 
(Italy) earthquake (2009); and b) after the Lorca (Spain) earthquake (2011).

Conclusões

Ao longo do presente Capítulo foi apresentada uma revisão das observações/

danos realizados ao longo dos últimos anos relativa ao comportamento sísmico dos 

edifícios de betão armado. Desta revisão importa salientar que os principais aspetos 

que aumentaram a vulnerabilidade sísmica dos edifícios são:

i) Distribuição irregular em planta e em altura dos elementos estruturais (pilares 

e paredes resistentes) e dos elementos não estruturais (paredes de enchimento);

ii) Existência de pilares curtos;

iii) Deficiente detalhe e pormenorização de armadura longitudinal e transversal 

dos pilares;

iv) Escolha do tipo de aço liso;

a) b)
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v) Insuficiente armadura nos nós viga-pilar;

vi) Deficiente conceção estrutural (viga forte-pilar fraco).

A análise mostra a importância de considerar não só os elementos estruturais, mas 

também a importância dos elementos e componentes não estruturais, que tem uma 

contribuição significativa para o nível de danos e para os custos de reabilitação e reposi-

ção após um sismo. A identificação de sistemas de reforço com vista à melhoria do com-

portamento sísmico deve assim ter uma abordagem global sobre a contribuição dos ele-

mentos estruturais principais, secundários, assim como dos elementos não estruturais.
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Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns 
sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. 
No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram 
perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais 
significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. 
Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, 
tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em 
Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de 
fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria 
significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância 
da necessidade de: 

i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada, 
ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e 
iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais 

eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal 
continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão 
e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer 
face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas 
diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais 
resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado 
para melhorar o futuro.
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