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urante as últimas décadas foram desenvolvidos diversos mé-
todos de avaliação sísmica simplificada abordando a vulne-

rabilidade das edificações. O objetivo destes métodos é qualificar o 
desempenho esperado das edificações em eventos sísmicos futuros. 
Os cálculos são geralmente extremadamente simples, visando à via-
bilidade de triagens rápidas e de baixo custo do risco sísmico em 
grande número de estruturas.

Geralmente estes métodos são considerados como qualitativos, 
pois se baseiam na qualificação da vulnerabilidade de acordo as ca-
racterísticas gerais da estrutura.

Os métodos foram calibrados procurando a correlação dos pa-
râmetros estruturais com dados concretos dos resultados de dano 
das estruturas em eventos sísmicos ocorridos no passado. O Japão, 
onde começou o desenvolvimento destes métodos de avaliação 
de vulnerabilidade, é justamente o país que conta com o maior 
acervo de estatísticas detalhadas de desempenho de estruturas 
em eventos sísmicos.

Muitos outros métodos foram desenvolvidos em diversas partes 
do mundo baseados no “método japonês”. É importante ressaltar 
que a adoção destes métodos exige sempre adaptações específicas 
para as regiões consideradas. A adaptação é necessária para poder 
dar abrangência às diferentes tipologias estruturais predominantes 
que são características do universo de edifícios onde se procura 
programar a avaliação.  

Nos últimos anos foram desenvolvidos métodos de avaliação 
mais sofisticados, que adotam cálculos analíticos dos parâmetros 
de desempenho dúctil e da capacidade resistente das estruturas 
específicas. Estes métodos perseguem uma correlação mais próxi-
ma entre as estimativas de desempenho e os resultados das me-
todologias analíticas das normas sismoresistentes modernas. Estes 
métodos são muito mais custosos e estão concebidos para serem 
adotados em estruturas de importância crítica em regiões de alto 
risco. Também são úteis para ajustar os algoritmos dos métodos 
qualitativos gerais e atingir assim níveis maiores de confiabilidade 
dos resultados.

O presente trabalho detalha a mais clássica das metodologias 
visando à adaptação da mesma ao Brasil.    

Metodologia de avaliação   
simplificada da vulnerabilidade 
sísmica de estruturas e sua
adaptação ao Brasil

D O MÉTODO JAPONÊS E A ADAPTAÇÃO
DO MESMO AO BRASIL

O método conhecido como Método Japonês foi desenvolvido por 
M. Hirosawa e adotado pelo Ministério da Construção do Japão para 
a avaliação do desempenho sismoresistente de estruturas de concreto 
armado de até oito andares. Posteriormente o método foi empregado 
em diversos países do mundo sofrendo adaptações de acordo com as 
tipologias estruturais locais. Em 1993 o método foi adaptado por A. 
Scarlat para a realização de uma pesquisa de potencial de dano em 
instalações do Ministério de Defesa do Estado de Israel e, em 2001, S. 
Stolovas desenvolveu uma adaptação do mesmo para a qualificação 
de níveis de vulnerabilidade de estruturas hospitalares.

A adaptação e aplicação deste método no Brasil podem propiciar 
a realização, com custos moderados de avaliações, da estimativa de 
vulnerabilidade para uma quantidade relevante de edifícios. Iniciati-
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vas desta classe podem fornecer respostas concretas com respeito 
ao cenário de um evento sísmico de intensidade considerável em 
regiões urbanas e também servir de guia para o desenvolvimento de 
estratégias de mitigação da exposição da sociedade ao dano asso-
ciado a tais eventos. 

O método se baseia na análise de desempenho em cada andar para 
as duas direções principais da estrutura. De acordo com o método ori-
ginal, recomendam-se três níveis de avaliação para diferentes níveis de 
detalhamento. No presente trabalho se leva em conta o nível básico de 
detalhamento do cálculo, já que o mesmo propicia a geração de algo-
ritmos simples cuja coleta de dados pode ser realizada por equipes não 
especializadas nas disciplinas da engenharia sismoresistente.

Para a maioria dos edifícios o andar crítico é o térreo, daí que 
na maioria dos casos bastará a aplicação do método de acordo a 
dados do térreo, do andar logo acima do mesmo e ao peso total 
da estrutura. Isso significa uma redução significativa do custo de 
desenvolvimento da avaliação.

A avaliação pode ficar limitada a um edifício em particular, ou ser 
extrapolado para um bairro ou uma cidade, mediante a escolha de 
estruturas típicas cuja representatividade permita extrapolar conclu-
sões relativas ao desempenho global do conjunto de estruturas.

Na aplicação do método são calculados e comparados dois pa-
râmetros globais: Is e Iso.

O índice Iso representa no método, a relação entre o cortante ba-
sal de cálculo e o peso total da estrutura. Para efeitos da aplicação do 
método no Brasil o índice Iso poderá ser assumido (para cada caso) 
igual ao “coeficiente de resposta sísmica Cs” da maneira que está 
definido na “Norma Brasileira de Projeto de estruturas resistentes a 
sismos” no item 9.1 (força horizontal total para a análise sísmica pelo 

método das forças horizontais equivalentes). Ou seja, assumiremos: 
 

Deve ser ressaltado que no cálculo de Cs são levados em 
conta os efeitos da amplificação sísmica no solo, o fator de im-
portância de utilização e o coeficiente de modificação de res-
posta da maneira como está especificada na norma. Para efeitos 
da avaliação da vulnerabilidade, sugere-se que o coeficiente de 
modificação de resposta seja assumido como não maior que 3, 
a menos que se justifique adequadamente a adoção de valores 
maiores.

De acordo com o método, a vulnerabilidade estimada resulta sa-
tisfatória quando Is é maior ou igual a  Iso. Ou seja, o desempenho 
esperado será satisfatório quando:

 

O menor valor obtido desta relação, dentre as avaliações feitas 
para todos os andares e direções principais, será o valor associado 
ao nível de desempenho esperado. Podemos definir o mesmo como 
índice de qualidade de desempenho esperado.

O índice Is é calculado mediante a fórmula:
 

Eo é o índice básico de comportamento estrutural sísmico;
Sd é o índice de configuração estrutural;
T é o índice de deterioro da edificação.

A seguir será detalhada, de maneira simplificada, a metodologia 
empregada no cálculo destes índices.
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Cálculo de Eo
(índice básico de comportamento estrutural sísmico) 

Todo elemento que participa do sistema responsável da resis-
tência a solicitações horizontais deve ser classificado como parte de 
uma das seguintes categorias:
a) Pilares curtos de concreto armado - Pilares cuja altura livre 
(ho) e cujo comprimento na direção da avaliação (D) obedeça a re-
lação ho/D < 2. No cálculo da altura livre ho deve se levar em con-
ta a presença de elementos arquitetônicos ou paredes de alvenaria 
que resultem potencialmente solidários com o pilar e que reduzam 
a altura efetiva dos mesmos. Geralmente estes elementos se carac-
terizam pelo nível baixo de deformação ao qual atingem os limites 
resistentes, ou seja, pela baixa ductilidade associada à baixa capaci-
dade de deformação inelástica.
b) Pilares de concreto armado - Pilares cuja altura livre (ho) e 
cujo comprimento na direção da avaliação (D) obedeça a relação 
ho/D > 2. 
c) Paredes de concreto armado - Elementos verticais cuja relação 
comprimento-largura da seção horizontal resulta maior que 3.
d) Paredes de alvenaria de enchimento - Elementos de alvenaria 
não armada que estão contidos nos vãos de pórticos de concreto 
armado. 
e) Paredes de alvenaria armada ou confinada.

Para cada uma destas categorias de elementos se define um 
“índice de resistência” particular global (Ca, Cb, Cc, Cd, Ce) cuja de-
terminação é variável de acordo com as modalidades e qualidades 
da construção nos diferentes países e locais nos quais se realiza a 
avaliação. É importante desenvolver uma calibração adequada das 
fórmulas de cálculo destes índices, já que disso depende a confiabi-
lidade da avaliação. As fórmulas para os índices de resistência ado-
tados no Chile são:
- Índice de resistência de pilares curtos:

 

- Índice de resistência de pilares: 

 - Índice de resistência de paredes de concreto armado: 
 

- Índice de resistência de paredes de alvenaria de enchimento: 
 

- Índice de resistência de paredes de alvenaria armada ou confinada:
 

Onde: 
fc é a resistência cilíndrica à compressão do concreto;
WTOT = peso total do edifício acima do nível considerado;

 = somatória das seções de pilares curtos no andar avaliado 
cuja orientação está na direção avaliada;

  = somatória das seções dos pilares no andar avaliado e que 
cumprem 2< ho/D<6;

  = somatória das seções dos pilares no andar avaliado e que 
cumprem  ho/D >6;

  = somatória das seções das paredes de concreto no andar 
avaliado cuja orientação está na direção avaliada e que possuem 
pilares em ambos os extremos, com quantidade de armadura hori-
zontal maior que 1,2% e cujo comprimento “c” resulta menor que a 
metade da altura livre do andar ( ho/c>2);

  = somatória das seções das paredes de concreto no andar 
avaliado cuja orientação está na direção avaliada e que possuem 
pilares em ambos os extremos, mas não obedecem às condições adi-
cionais de         com relação à quantidade e comprimento;

  = somatória das seções das paredes de concreto no andar 
avaliado cuja orientação está na direção avaliada, que não possuem 
pilar pelo menos em um dos extremos e cujo comprimento “c” é 
maior que a metade da altura livre do andar (ho/c <2);

  = somatória das seções das paredes de concreto no andar 
avaliado cuja orientação está na direção avaliada, que não possuem 
pilar em pelo menos um dos extremos e cujo comprimento “c” é 
menor ou igual à metade da altura livre do andar (ho/c >2);
t = resistência básica de cisalhamento da alvenaria; 
s= tensão efetiva de compressão vertical devido ao peso próprio e 
a sobrecarga permanente sobre a parede. 

Assumem-se três “mecanismos possíveis de falha” do sistema 
sismoresistente:
Falha tipo A - Controlada pelas paredes de alvenaria de enchimen-
to, paredes de alvenaria armada ou confinada, ou pilares curtos de 
concreto armado (pelas classes a, d, e).
Falha tipo B - Controlada pelas paredes de concreto armado (pela 
classe c).
Falha tipo C - Controlada pelos pilares de concreto armado (pela 
classe b).

De acordo a cada tipo de mecanismo de falha poderá ser calcu-
lado o “índice sísmico básico de comportamento estrutural” para o 
nível e a direção em questão como:

 

Onde:
np= quantidade total de andares do edifício;
i  = número do andar avaliado;
a1, a2, a3  são os “fatores de redução da capacidade resistente”.

Estes parâmetros são determinados de acordo ao mecanismo de 
falha assumido (quadro 1).
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Na ausência de paredes de alvenaria (categorias d e e) deve ser 
adotado uma redução de 20% no valor de E0:

 

Cálculo de Sd (índice de configuração) 
Este índice leva em conta os efeitos que surgem da falta de re-

gularidade das plantas (projeção da edificação em um plano), de 
plantas alongadas, de plantas com regiões estreitas, de pátios inte-
riores ou aberturas de laje, da excentricidade dos pátios ou abertu-
ras de lajes interiores, da presença de porões, da presença de juntas 
de dilatação e da falta de uniformidade das alturas dos andares.

A expressão do índice Sd é obtida mediante o produto de oito 
multiplicadores:

O índice Sd deve ser adotado uniformemente para todo o edi-
fício de acordo ao menor valor que resulte da análise de cada um 
dos andares.

O multiplicador q1 leva em conta os efeitos das irregularidade 
em planta.

Qualifica-se uma planta como regular se ela é retangular ou 
quase retangular com saliências simétricas que, conjuntamente, não 
representem mais que 10% da área total da planta. Saliências cuja 
medida na direção da fachada seja maior que duas vezes a medida 
normal à mesma não são levadas em conta neste cômputo.

A planta é irregular quando as saliências simétricas ou não com-
põem mais de 30% da área da planta. 

Plantas medianamente regulares serão aquelas que não são regu-
lares, mas as saliências totalizam menos de 30% da área da planta.

Os valores de q1 serão: 1, 0,9 e 0,8 para plantas regulares, media-
namente regulares e irregulares respectivamente.

O multiplicador q2 leva em conta os efeitos de plantas alonga-
das. A planta é considerada “não alongada” quando a relação com-
primento/largura é menor ou igual a 5 e é considerada alongada 
quando a relação comprimento/largura é maior que 8. Nos casos 
intermédios a planta é qualificada como medianamente alongada.

A relação rc de alongamento para casos de plantas irregulares se 
define de acordo à figura 1.

Os valores de q2  serão: 1, 0,95 e 0,9 para plantas não alongadas, 
medianamente alongadas e alongadas respectivamente.

O multiplicador q3 leva em conta casos em que a largura do prédio 
é reduzida para certo setor da planta (estreitamento da planta). Defi-
ne-se a relação de redução de largura rd de acordo com a figura 2.

Os valores de q3  serão: 1, 0,95 e 0,9 para valores de rd maiores ou 
iguais que 0,8, entre 0,5 e 0,8 e menores que 0,5 respectivamente.

O multiplicador q4 leva em conta a presença de áreas da planta 

nas quais não existe laje. Os valores de q4  serão: 1, 0,95 e 0,9 para 
plantas em que a área sem laje representa não mais que 10%, entre 
10% e 30% e mais de 30% da área total da planta respectivamente.

O multiplicador q5 leva em conta efeitos das excentricidades 
destas áreas sem laje. Define-se r5a como a relação entre a “proje-
ção na direção da largura da distância do centro da área sem laje ao 
centro da planta” e a “largura da planta”. Define-se r5l  como a rela-
ção entre a “projeção na direção do comprimento da distância entre 
o centro da área sem laje e o centro da planta” e o “comprimento da 
planta”. A excentricidade da área da laje se qualifica como baixa 
quando r5a < 0,4 e r5l < 0,1. A excentricidade será grande quando 
r5a > 0,45 ou r5l > 0,3. Nos casos intermédios a excentricidade é 
qualificada como média. Os valores de q5  serão: 1, 0,975 e 0,95 para 
excentricidades baixa, média e grande respectivamente (figura 3).

O multiplicador q6 leva em conta os efeitos potências favoráveis 
devidos à existência de porões. Quando a área do porão é maior ou 
igual à média das áreas dos andares se assume que q6 =1,2. Se a razão 
de áreas ficar na faixa entre 0,5 e 1 se assume q6 =1,1 e para porões 
cuja área resulta menor que a metade da área dos andares  q6 =1,0.

O multiplicador q7  é relevante para os casos nos quais existem 
juntas de dilatação e leva em conta o risco de choque entre as par-
tes de um edifício ou com edifícios vizinhos. O risco é considerado 
baixo quando a espessura da junta resulta maior que 1/100 da altu-
ra sobre o solo do nível analisado. De acordo com o método o risco 

Tipo de Mecanismo 
de Falha a

1
a

2
a

3

A 1,0 0,7 0,5

B 0,0 1,0 0,7

C 0,0 0,0 1,0

Figura 1 Figura 2

5lr

5ar

q5 = 0,950

q5= 0,975

q5= 1,000

Figura 3

Quadro 1
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ciados a eventos passados. Para a escolha adequada deste índice é 
necessário efetuar uma inspeção no local.

De acordo com as tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 se definem os índices T1, 
T2, T3, T4 e T5. O valor do índice T será o menor destes 5 valores:
T = mínimo {T1, T2, T3, T4 , T5}

ASPECTOS DA VULNERABILIDADE QUE NÃO
ESTÃO COBERTOS PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Mediante a metodologia detalhada neste trabalho é obtido, de 
maneira simplificada, um indicador estimado do desempenho de 
uma estrutura para futuros eventos sísmicos. A metodologia se 
baseia em registros de danos resultantes de eventos reais, e daí 
a credibilidade da mesma como base de estimativas de dano em 
eventos futuros. Este indicador serve como ponto de partida para 
a adoção de medidas de mitigação de dano. O método pode tam-
bém ser adaptado para ser utilizado como uma fonte de geração 
de disposições sismoresistentes mínimas permitindo, através des-
tes índices, a avaliação de adequados “sintomas” de desempenho 
das estruturas (mesmo se as mesmas não são calculadas de acordo 
com as normas sismoresistentes).

A metodologia leva em conta inúmeros parâmetros associados 
ao desempenho sismoresistente, mas não leva em conta fatores im-
portantes que podem impedir o desenvolvimento adequado da duc-
tilidade estrutural. A metodologia não considera as características 
das vigas e as relações entre as mesmas e os pilares, nem “castiga” 
especificamente a existência de andares estruturalmente frágeis. Em 
função disso, é muito importante fazer uma calibração e adaptação 
da metodologia apresentada, baseada na análise comparativa con-
creta, com as estruturas típicas já analisadas e com as configurações 
estruturais singulares (especialmente as arrojadas) que são bastante 
comuns no Brasil.

é assumido como alto quando a espessura da junta resulta menor 
que 1/200 da altura sobre o solo do nível analisado. Em casos inter-
médios o risco é considerado médio. Os valores de q7  são 1, 0,95 e 
0,90 de acordo ao risco crescente. 

Define-se a relação r8  como o quociente entre a altura entre 
lajes do andar imediatamente superior e o andar analisado. Quando 
o andar analisado é o ultimo andar r8 será definido como a relação 
entre a altura do andar imediatamente inferior e o andar analisado. 
O multiplicador q8 será assumido 1 para r8 >0,8 e 0,9 para r8 <0,7 e 
0,95 para valores intermediários de r8. 

Cálculo de T (índice de deterioração da edificação) 
Este índice leva em conta o estado de deterioração que apresen-

ta a estrutura devido ao envelhecimento ou devido a defeitos asso-

Tabela 2 - Índice T2 associado a fissuras e corrosão 

 Características T1

O edifício apresenta inf iltrações e corrosão visível da armadura 0,8

Pilares apresentam f issuras inclinadas 0,9

Paredes apresentam f issuras 0,9

O edifício apresenta inf iltrações sem corrosão visível das armaduras 0,9

Não são visíveis sinais dos defeitos anteriores 1,0

Tabela 3 - Índice T3 associado a incêndios no passado 

 Características T1

Aconteceu um incêndio e o edifício não foi reparado 0,7

Aconteceu um incêndio e o edifício foi reparado de maneira adequada 0,8

Não aconteceram incêndios no passado 1,0

Tabela 4 - Índice T4 associado a presença de substâncias químicas 
(tóxicas ou inflamáveis)

 Características T1

Substâncias tóxicas ou inf lamáveis estão sendo armazenadas no local 0,8

Não existem depósitos de substâncias químicas no local 1,0

Tabela 5 - Índice T5 associado ao dano estrutural
 Características T1

Dano estrutural grave 0,8

Dano estrutural médio 0,9

Sem dano ou com dano leve 1,0

Tabela 1 - Índice T1 associado a recalques

 Características T1

O edifício apresenta inclinação devido a recalques diferenciais 0,7

O edifício foi construído sobre aterro, mas não se constatam recalques 0,9

O edifício apresentou deformações permanentes e foi reparado 0,9

São visíveis deformações ou distorções em vigas e/ou pilares 0,9

Não são visíveis sinais de recalque 1,0


