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A reabilitação de construções e a conservação do património,
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desempenho, constituem vias primordiais de desenvolvimento
sustentável. Em regiões de risco sísmico, a sustentabilidade
é sobretudo defendida através da adopção de medidas
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extrema importância face às consequências potencialmente
devastadoras associadas à ocorrência de terramotos. O reforço
sísmico em larga escala das tipologias construtivas mais
vulneráveis é uma das estratégias que mais contribui para a
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estudo e a implementação de soluções inovadoras de protecção
e de reabilitação sísmica das construções.

O

projecto RehabToolBox traduziu-se no desenvolvimento e validação de
!"#$%$!&'()*$%+*%,*#-.&./#(0!%+!%*+.12#+!%
e de melhoria do seu comportamento face
à acção sísmica. As novas tecnologias
correspondem à aplicação de dispositivos e
sistemas complementares, de fácil inserção e
compatíveis com as estruturas existentes, e
com vantagens acrescidas relativamente aos
métodos tradicionais. Em simultâneo com
a melhoria do comportamento e segurança
estrutural, a utilização das novas soluções
possibilita a preservação das características
básicas das construções sobre as quais são
realizadas as intervenções de reabilitação.
O recurso aos novos produtos e sistemas
permite atingir os objectivos pretendidos
sem alterar o esquema estrutural original e
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ou minimizando a necessidade de demolição
de elementos estruturais existentes,
traduzindo-se a sua aplicação, portanto, em
intervenções pouco intrusivas.
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Entre as soluções que compõem as
tecnologias estudadas para as construções
antigas, apresentam-se os Confinadores
de Rótula para paredes de alvenaria, o
Sistema de elevado desempenho para
reforço exterior de paredes de alvenaria
(também designado por UHPR – Ultra
High Performance Render) e os Painéis
Dissipadores para reforço sísmico.
Os Confinadores de Rótula para paredes
de alvenaria foram concebidos para permitir
tirar partido do efeito do confinamento,
no aumento da capacidade resistente da
alvenaria. Os confinadores idealizados
consistem num tirante que atravessa a
espessura da parede de alvenaria e que é
ancorado nas suas extremidades através
de elementos especiais (fig. 1). O tirante
é rotulado na ligação aos elementos de
ancoragem através de um dispositivo próprio,
o que permite acomodar várias possibilidades
de ângulos entre as superfícies exteriores

da parede a confinar e o tirante. Para além
da função de confinamento que beneficia
o comportamento estrutural da parede,
os confinadores são também utilizados
como elementos de amarração de ligações
estruturais a alvenarias (por exemplo,
ligações piso-parede).
O Sistema UHPR baseia-se na utilização
de um compósito avançado, constituído por
uma rede de fibras de carbono embebidas
numa matriz inorgânica, que é compatível
com o substrato de alvenaria antiga sobre
a qual é realizada a intervenção (fig. 2). A
aplicação do sistema UHPR nas faces da
parede (que funciona como “armaduras
exteriores” da parede de alvenaria) é uma
técnica que visa o aumento da resistência à
flexão e ao corte das paredes de alvenaria
para acções horizontais actuantes no plano
e perpendicularmente ao plano da parede
(figs. 3a e 3b). A técnica permite combinar a
utilização de um material de elevada relação
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1 | Ensaios de modelos de alvenaria
com confinadores de rótula.
2 | Aplicação do sistema UHPR em
modelos de alvenaria à escala real para
realização de ensaios.
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resistência/peso (fibras de carbono) com
uma matriz compatível com os materiais
constituintes das alvenarias antigas e
adequada ao seu modo de funcionamento
(em termos de comportamento mecânico
e comportamento à água). Adicionalmente,
o sucesso da nova técnica está também
associado ao método distintivo de aplicação
da matriz, nomeadamente, por projecção.
Os Painéis Dissipadores para reforço
sísmico constituem uma solução
de intervenção preconcebida, com
características de comportamento
predefinidas, que se inscreve facilmente nos
sistemas estruturais correntes. Cada painel
dissipador corresponde a uma estrutura
plana articulada, de desenvolvimento vertical,
que integra um dispositivo dissipador
especialmente concebido para dissipar
elevados níveis de energia (fig. 4). Os painéis
dissipadores podem ser adossados a paredes
interiores existentes (frontais pombalinos,
por exemplo) ou ser usados em substituição
das mesmas. O recurso a dispositivos
de dissipação de energia corresponde a
uma metodologia eficiente de redução da
vulnerabilidade sísmica das estruturas,
dado que aumenta a sua capacidade de
dissipação da energia transmitida pelo
movimento sísmico. Com a incorporação de
elementos dissipadores, a quantidade de
energia absorvida pela estrutura pode ser
controlada e os danos limitados. Em paralelo
com a melhoria do comportamento sísmico
global, o reforço com painéis dissipadores
possibilita a realização de intervenções
mínimas e compatíveis com os esquemas
estruturais originais. A instalação dos painéis
é reversível e as peças que os constituem
podem ser parcialmente substituídas. Por
exemplo, no caso de apresentar deformações

3 | Ensaios de resistência de modelos
de alvenaria à escala real reforçados
com o sistema UHPR.
a) Flexão no plano da parede
b) Flexão perpendicular ao plano da
parede
4 | Ensaio de caracterização do
comportamento sísmico de um
protótipo dos painéis dissipadores.

após a ocorrência de um sismo, o dispositivo
dissipador central pode facilmente ser
substituído por uma nova peça sem danos.
No âmbito do Projecto RehabToolBox, a
caracterização do comportamento sísmico
das soluções referidas baseou-se numa
alargada campanha experimental, bem
como num extenso estudo numérico.
Os estudos experimentais visaram a
caracterização do comportamento mecânico
das soluções de reabilitação, a verificação
dos pressupostos da sua concepção e a
obtenção de parâmetros para calibração dos
modelos numéricos. Os modelos numéricos
foram construídos de modo a permitir a
compreensão dos vários fenómenos e
parâmetros que condicionam a resposta dos
sistemas de reforço e permitir a simulação
de outros ensaios ou a repetição dos
mesmos, com outras condições de carga ou
de fronteira.
Os factores críticos de execução do
projecto estiveram sobretudo relacionados
com o carácter inovador das soluções
desenvolvidas e com a extensão do
programa experimental e numérico. Dado
que não existiam métodos padronizados ou
normalizados para a avaliação das soluções
em estudo, foi necessário conceber e
dimensionar sistemas de ensaio próprios para
o mesmo efeito. O facto de se tratarem de
novas soluções tornou mais complexa a sua
análise e validação. O programa experimental
do projecto compreendeu a realização
global de mais de uma centena e meia de
ensaios, sobre modelos físicos e protótipos
especialmente fabricados para o efeito e
representativos das características das
novas soluções tecnológicas. A amplitude
da totalidade do programa experimental,

as propriedades dos modelos (dimensões,
volume, peso, etc.), a quantidade de ensaios
e a complexidade de realização de alguns
deles, conferiram ao programa experimental
do Projecto RehabToolBox características
extraordinárias.
Como resultados finais relevantes dos
estudos – experimentais e numéricos –
mencionam-se, ainda, os modelos de
cálculo e dimensionamento obtidos.
Pretende-se com estes modelos, que
resultam, principalmente, da base de dados
de comportamento mecânico extrapolado
originada pelos modelos numéricos, constituir
os fundamentos para o projecto das soluções
de reforço estudadas, permitindo desta forma
a transferência de conhecimento para o meio
profissional da engenharia.
Os trabalhos de investigação indispensáveis
à concretização do Projecto RehabToolBox
foram desenvolvidos em parceria com o
Instituto Superior Técnico (IST/ADIST),
que constituiu um parceiro chave para
atingir as metas estabelecidas. Salienta-se
a pertinência dos resultados alcançados
para o sector da reabilitação, assim como
o êxito da parceria universidade-empresa.
O Projecto RehabToolBox, promovido pela
Stap, iniciado no fim de 2010 e finalizado
no início de 2014, foi co-financiado pelo
FEDER através do Programa Operacional
Regional de Lisboa – QREN – Sistema de
Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico, através do programa I&DT
Empresas – Projectos Individuais

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo
ortográfico.
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