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RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo analisar metodologias de avaliação da capacidade 

sísmica e técnicas de reforço estrutural que permitam aumentar o desempenho de estruturas existentes 

face à ação dos sismos. O estudo é fundamentado com base nos conceitos e nas filosofias introduzidas 

no Eurocódigo 8-Parte 3, referentes à avaliação e ao reforço sísmico de estruturas de betão armado.  

Inicialmente, são apresentadas metodologias para a avaliação estrutural, que quantificam a 

resistência ao corte e a máxima capacidade de deformação de elementos de betão, quando sujeitos a 

ações sísmicas. De forma a aplicar as metodologias abordadas, efetua-se uma avaliação da 

capacidade de pilares e de vigas pertencentes a duas estruturas antigas, construídas nas décadas de 

50 e 70, do século passado. 

Com base nos resultados obtidos na avaliação, são definidas metodologias de reforço sísmico 

com melhor desempenho para serem implementadas na prática e que permitam melhorar o 

comportamento inicialmente deficiente dos elementos. São consideradas três técnicas de reforço local, 

que consistem no encamisamento de secções com betão armado, com mantas de carbono e com 

chapas metálicas. As diferentes soluções são analisadas, confrontando-se resultados e efetuando-se 

uma avaliação do desempenho de cada uma das técnicas de reforço.  

Numa última fase, é realizada a avaliação sísmica de um viaduto cujos pilares apresentam uma 

insuficiente ductilidade e resistência ao corte, dimensionando-se uma solução de reforço local para os 

mesmos.  
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ABSTRACT 

The present study aims to analyse seismic retrofitting techniques that increase the performance 

of existing structures. The study is based on the concepts and philosophies introduced in Eurocode 8-

Part 3, concerning the assessment and retrofitting of reinforced concrete buildings.  

Initially, methodologies for structural assessment are presented. These methodologies aim to 

quantify the shear strength and the deformation capacity of existing reinforced concrete elements. In 

order to apply the methodologies discussed, an assessment is carried out, in order to determine the 

capacity of columns and beams in two old structures, built in the 50's and 70's. 

Based on the results obtained in the assessment, retrofitting techniques are defined. Three local 

retrofitting techniques are considered, such as concrete jacketing, steel jacketing and FRP jacketing. 

The different solutions are analysed and compared. 

In a final phase, a viaduct whose columns have insufficient ductility and shear strength is 

assessed and retrofitted. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A investigação desenvolvida e a evolução do conhecimento no domínio do comportamento das 

estruturas de betão sob a acção dos sismos permitem que, atualmente, seja possível dimensionar 

estruturas para resistirem a sismos de elevada intensidade. Apesar desta significativa evolução, até há 

relativamente pouco tempo, o progresso técnico alcançado era exclusivamente direcionado para a 

realização de regulamentos dedicados a estruturas novas e, por conseguinte, apenas aplicado a novos 

projetos.  

Deste modo, à medida que o conhecimento evoluía, as normas eram alteradas e/ou corrigidas, 

de forma a que os projetos realizados posteriormente à data da sua publicação já considerassem tais 

alterações. No entanto, não se procedia à avaliação da segurança de estruturas já existentes, 

dimensionadas de acordo com filosofias diferentes e regras de pormenorização menos exigentes. Este 

processo levou a que, actualmente, nos deparássemos com a existência de múltiplos exemplos de 

estruturas antigas sismicamente deficientes, as quais, na ocorrência de um evento sísmico, 

representam uma ameaça à vida humana indubitavelmente superior, quando comparadas a estruturas 

recentemente construídas. 

Dada a relevância do risco em causa, a regulamentação europeia considerou fundamental a 

elaboração de uma norma dedicada exclusivamente à avaliação e ao reforço sísmico de estruturas 

existentes, publicada em 2005. Esta norma está enquadrada na parte 3 do Eurocódigo 8 e será um 

documento de extrema importância ao longo do trabalho. O estudo a desenvolver incide sobre 

estruturas antigas com evidentes vulnerabilidades sísmicas, pretendendo-se avaliar a sua capacidade 

face à ação sísmica e propor soluções de reforço, caso o seu desempenho se revele desadequado.   

1.2 Objectivos propostos 

O trabalho a desenvolver tem como principal objetivo analisar metodologias e soluções de reforço 

à acção sísmica em estruturas antigas de betão armado. Pretende-se avaliar o desempenho e a eficácia 

de determinadas técnicas de reforço no aumento da resistência ao corte e da capacidade de 

deformação de elementos estruturais. O estudo será complementado com a análise e o reforço de um 

viaduto. A solução de reforço proposta deverá ter em consideração a metodologia que se revele mais 

eficaz na melhoria do desempenho sísmico, de acordo com análise efetuada.  

1.3 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.  

No primeiro capítulo, enquadra-se o tema que será analisado e expõem-se as motivações que 

legitimam o trabalho a desenvolver. São, ainda, definidos os principais objetivos da dissertação.  

No segundo capítulo, introduz-se o conceito de ação sísmica e o comportamento de edifícios 

quando solicitados por um sismo. Analisam-se as duas filosofias de avaliação e dimensionamento de 
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estruturas à ação sísmica, evidenciando-se as principais diferenças entre ambas. Numa fase posterior, 

são apresentadas as principais vulnerabilidades sísmicas de estruturas antigas de betão armado e os 

modos de rotura mais comuns. Na última parte do capítulo expõem-se algumas metodologias de reforço 

que podem ser implementadas neste tipo de estruturas, indicando-se as suas principais vantagens e 

desvantagens.  

 No terceiro capítulo, são abordadas as metodologias para a avaliação da capacidade sísmica 

de elementos estruturais, indicadas no Eurocódigo 8-Parte 3. A partir de exemplos práticos, é calculada 

a resistência ao corte e a capacidade de deformação de pilares e vigas com pormenorizações 

características de edifícios antigos. Numa última fase, analisam-se os resultados obtidos na avaliação, 

propondo-se o reforço dos elementos que apresentem um comportamento deficiente face à ação 

sísmica.  

No quarto capítulo, estudam-se três técnicas diferentes de encamisamento de secções, 

expondo-se as filosofias e expressões indicadas no EC8-3 para o dimensionamento dos reforços. Com 

base na informação apresentada, procede-se ao reforço dos elementos deficientes apontados no 

capítulo anterior, analisando-se soluções de encamisamento com betão armado, com mantas de 

carbono e com chapas metálicas. Por fim, efetua-se uma avaliação do desempenho de cada uma das 

técnicas de reforço aplicadas, indicam-se qual(ais) a(s) metodologia(s) mais eficaz(es). 

No quinto capítulo, é analisado um viaduto localizado no concelho de Faro. A partir dos conceitos 

e metodologias definidas ao longo do estudo, avalia-se a capacidade dos pilares da estrutura, quando 

solicitados por uma ação sísmica, e propõem-se uma solução de reforço para os mesmos.  

No sexto e último capítulo expõem-se algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido, 

sugerindo-se desenvolvimentos futuros para o mesmo.  
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2 Efeitos dos sismos em estruturas de betão armado 

2.1 Introdução 

O presente capítulo encontra-se dividido em cinco subcapítulos. Numa primeira fase, são 

analisadas as principais vulnerabilidades sísmicas presentes em estruturas antigas de betão armado, 

destacando-se comportamentos estruturais deficientes, tanto a nível global como local. Seguidamente, 

são descritas, de forma breve, possíveis estratégias de reforço, tendo em consideração as 

vulnerabilidades sísmicas previamente identificadas. Ao longo desse subcapítulo dá-se particular 

atenção às metodologias de reforço local, nomeadamente às técnicas de encamisamento de secções, 

as quais constituem o principal foco do estudo a desenvolver. Seguidamente, apresentam-se as duas 

filosofias de dimensionamento de estruturas à ação sísmica, sendo o último capítulo destinado à 

introdução à norma EN 1998-3, a qual será utilizada ao longo de todo o documento.  

2.2 Vulnerabilidades sísmicas de estruturas antigas de betão armado 

2.2.1 Deficiências a nível global  

A nível global, os tipos mais comuns de deficiências sísmicas observadas em edifícios antigos 

estão relacionados com questões como a insuficiente resistência global e as irregularidades no sistema 

estrutural, tanto em planta como em altura.   

Caso os elementos estruturais sejam dispostos em planta de tal modo que conduzam a um centro 

de rigidez (CR) afastado do centro de massa (CM) do piso, a estrutura torna-se suscetível à ocorrência 

de movimentos de rotação em torno de CR. Este fenómeno afeta particularmente os elementos 

estruturais mais afastados do centro de rigidez, os quais estão sujeitos a maiores deformações. Na 

Figura 2.1 ilustra-se o colapso de um edifício originado por este tipo de irregularidade após a ocorrência 

de um sismo, onde se pode observar que os elementos de canto são os mais afetados.  

Para além das irregularidades em planta, a ausência de regularidade em altura é também 

bastante comum em edifícios antigos, sendo frequentemente manifestada pela descontinuidade de 

elementos verticais do topo até à base. As variações bruscas na rigidez da estrutura ao longo da altura 

são outro exemplo de uma deficiente conceção, particularmente gravosa quando os elementos mais 

rígidos se encontram nos pisos acima dos elementos menos rígidos. Esta situação é recorrente em 

edifícios onde o piso térreo não é preenchido com panos de alvenaria, por se destinar, por exemplo, a 

fins comerciais. A menor rigidez desse piso relativamente aos superiores, conduz à concentração de 

deformações a esse nível, podendo potenciar o designado mecanismo de piso flexível, tal como se 

indica na Figura 2.2.  

Os problemas acima descritos representam alguns dos principais exemplos de vulnerabilidades 

existentes, a nível global, em edifícios antigos. Embora vasto, este tema é apenas abordado de forma 

breve, privilegiando-se a exposição de matérias relativas a deficiências sísmicas encontradas ao nível 

do elemento, as quais são significativamente mais relevantes para o estudo a desenvolver.  
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Figura 2.1 Colapso de um edifício devido a efeitos de torção 
originado por irregularidades em planta. 

Figura 2.2 Mecanismo de piso flexível 
(sismo na Turquia). 

2.2.2 A importância da ductilidade na resposta sísmica de estruturas antigas 

De uma forma genérica, pode verificar-se que uma percentagem relevante das estruturas 

projetadas antes da década de 70/80 foi dimensionada para resistir a forças laterais relativamente 

baixas. Por este motivo, é expectável que, na ocorrência de um evento sísmico, mesmo de moderada 

intensidade, tais estruturas, incapazes de resistir em regime elástico à acção, desenvolvam um 

comportamento claramente não linear. Este tipo de resposta não constitui, por si só, uma desvantagem, 

bastando para isso salientar que, actualmente, a grande maioria das estruturas são dimensionadas 

para resistir a acções sísmicas (de projecto) já prevendo um comportamento neste domínio. A referida 

questão apenas se torna preponderante quando as estruturas, respondendo à acção em regime 

notoriamente não linear (por não ser possível fazê-lo elasticamente), não possuem uma propriedade 

fundamental para o seu adequado desempenho: a ductilidade. Como seguidamente se verificará, a 

insuficiência (ou mesmo ausência) desta característica constitui um exemplo bastante comum de 

deficiência encontrada em estruturas antigas e que, frequentemente, se revela a causa do colapso 

prematuro dos elementos estruturais. 

2.2.3 Deficiências a nível local e principais modos de rotura associados  

As deficiências locais mais observadas em elementos pertencentes a estruturas antigas estão 

geralmente associadas a questões como: baixa ductilidade; reduzido confinamento do betão; 

insuficiente capacidade para resistir a esforços de corte e problemas nas zonas de emendas de 

armaduras.  

2.2.3.1 Colapso de elementos estruturais devido a insuficiente ductilidade 

A reduzida ductilidade local de elementos estruturais antigos resulta, sobretudo, de deficientes 

pormenorizações de armaduras, em particular de:  

i. Espaçamentos entre cintas/estribos consecutivos demasiado elevados, tal como se exemplifica 

na Figura 2.3, à esquerda, (tratando-se de um aspeto particularmente gravoso nas zonas de 

extremidade dos elementos, i.e., nas possíveis rótulas plásticas e nos nós de ligação 

correspondentes); 
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ii. Reduzidas cintagens do núcleo de betão em planta (ver Figura 2.3, ao centro);  

iii. Dispensas e emendas de armaduras longitudinais efetuadas ao nível dos pisos (procedimento 

frequentemente adotado em estruturas antigas, por simplicidade construtiva); 

iv. Deficientes amarrações da armadura transversal aos núcleos de betão, devido a insuficientes 

comprimentos de amarração e a ângulos de dobragem inferiores aos actualmente indicados. 

Na Figura 2.3, à direita, ilustra-se um exemplo deste tipo de pormenorização. Como se pode 

observar, o reduzido comprimento de amarração potencia a “abertura” da armadura transversal 

para fora do plano da secção, após a delaminação do betão, fenómeno que, caso ocorra, 

conduz à total perda do confinamento e à eventual encurvadura da armadura longitudinal. 

   

Figura 2.3 Exemplos de pormenorizações de armaduras deficientes. 

Na Figura 2.4 apresentam-se exemplos do colapso de pilares devido à ocorrência de sismos. A 

rotura dos elementos verticais é essencialmente motivada por uma insuficiente cintagem das secções 

nas zonas mais solicitadas, a qual origina o esmagamento do betão. A reduzida taxa de armadura 

transversal face à longitudinal e o elevado espaçamento entre cintas conduzem à total desintegração 

do núcleo de betão e à encurvadura da armadura longitudinal. Quando se aproxima da sua extensão 

última, o betão tende a expandir lateralmente, exercendo significativas pressões na armadura 

transversal. Caso esta não se revele suficiente para contrariar o referido fenómeno de dilatação, o 

elemento estrutural rapidamente atinge o colapso, através da, já referida, desintegração do núcleo de 

betão, muitas vezes associada à rotura da armadura transversal. Para além de não confinar 

devidamente o betão, um espaçamento entre cintas elevado facilita a encurvadura dos varões 

longitudinais à compressão (maior comprimento de encurvadura, menor carga crítica).   

   

Figura 2.4 Exemplos de roturas em pilares ocorridos em sismos devido à falta de ductilidade.  
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2.2.3.2 Colapso de elementos estruturais ao corte 

O comportamento de elementos de betão armado ao esforço transverso, para acções 

monotónicas numa situação próxima do colapso, é um tema amplamente estudado e abordado nos 

diversos regulamentos. O tipo de rotura, associado ao mecanismo de corte mencionado, é 

caracterizado por uma significativa perda da resistência lateral do elemento, que ocorre de forma súbita 

e para deformações reduzidas. Este modo de colapso poderá verificar-se sempre que a capacidade do 

elemento a esforços de corte se revele inferior à relativa à flexão.  Na Figura 2.5 expõem-se alguns 

exemplos característicos deste tipo de roturas frágeis em pilares, devido a sismos ocorridos no 

passado. Como se observa, os elementos não chegam a entrar num regime de pós-cedência, pois 

esgotam a sua capacidade ao corte antes de tal ser possível, manifestando uma capacidade muito 

reduzida de dissipar a energia que lhe é transmitida. A rotura dos pilares é devida a uma insuficiente 

taxa de armadura transversal.  

   

Figura 2.5 Exemplos de roturas frágeis ao corte em elementos verticais devido à ocorrência de sismos.  

Para acções monotónicas, o mecanismo acima apresentado é o único suscetível de suceder, 

no que refere ao esforço transverso. Contudo, para acções cíclicas, como as que aqui são objeto de 

estudo, complementarmente ao tipo de rotura anterior, há ainda a considerar outro modo de colapso 

dos elementos com evidentes efeitos de corte. Este segundo modo, por oposição ao anteriormente 

mencionado, pode apenas ocorrer em elementos com capacidade para formar rótulas plásticas, antes 

da sua resistência ao corte ser esgotada, isto é, em elementos onde se verifique: 

 > =  (2.1) 

Onde: 
 Valor de cálculo do esforço transverso para ações monotónicas; 

 Esforço transverso atuante no instante em que se atinge  na secção de extremidade; 

 Momento de cedência do elemento estrutural na secção de extremidade;  

 Vão de corte do elemento estrutural.  

Em tais elementos pode observar-se, à medida que as deformações plásticas se vão 

desenvolvendo e acumulando nas zonas dissipativas, uma progressiva degradação da resistência do 

betão e da armadura transversal, devido aos esforços de corte cíclicos. Os motivos que explicam esta 

degradação fogem ao âmbito principal do trabalho, pelo que não serão enunciados. No entanto, é 
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essencial salientar que a rotura, segundo este mecanismo, ocorrerá sempre que a referida redução da 

resistência seja tal que, a dado momento, a inequação (2.1) já não seja verificada.   

Este assunto será retomado numa fase posterior do trabalho, onde serão expostas as 

expressões sugeridas para o cálculo das resistências correspondentes aos dois mecanismos aqui 

analisados. O conceito fundamental a reter reside na existência de dois tipos possíveis de 

comportamento ao corte dos elementos, para ações cíclicas, tais como: 

 Um mecanismo ao corte associado a uma rotura frágil, já conhecido num domínio das acções 

monotónicas e que ocorre antes da cedência – aqui designado por comportamento frágil ao 

corte; 

 Um outro mecanismo, com maior capacidade de dissipação de energia que o anterior (embora 

ainda reduzida, quando comparada com o comportamento em flexão) e que só poderá ocorrer 

após a cedência das armaduras longitudinais do elemento – denominado por comportamento 

“dúctil” ao corte.  

2.3 Estratégias de reforço sísmico de estruturas de betão armado 

De acordo a EN 1990, o dimensionamento de qualquer elemento ou estrutura a uma determinada 

ação pressupõe a realização de um conjunto de verificações de segurança face a situações 

consideradas não admissíveis, as quais estão sempre associadas a uma dada probabilidade de 

ocorrência.  Na forma regulamentar este formato corresponde à verificação da segurança a um dado 

estado limite. Para estados limites últimos, a verificação de segurança a efectuar apresenta o seguinte 

formato geral: 

 ≤  (2.2) 

 Valor de cálculo do efeito da ação em causa; 
 Valor de cálculo da capacidade do elemento. 

A necessidade de reforçar sismicamente uma estrutura ou elemento surge como resultado de uma 

primeira avaliação estrutural que, após concluída, não verifica a inequação (2.2). De modo a verificar a 

segurança, somos, assim, conduzidos ao reforço sísmico da estrutura.  

O formato de verificação exposta na inequação (2.2) é útil, pois permite identificar, de forma clara, 

as possíveis estratégias de reforço a adotar pelo engenheiro: 

 Estratégia tipo 1: diminuição do efeito da ação nos elementos estruturais e/ou na totalidade da 

estrutura, o que corresponde a alterar o valor do primeiro termo da inequação (2.2); 

 Estratégia tipo 2: melhoria da capacidade dos elementos, o que, por sua vez, se traduz num 

aumento do segundo termo da inequação (2.2);  

 Estratégia tipo 3: a que resulta de uma combinação das duas anteriores.  

 

Os tipos de reforços que aqui serão estudados correspondem a uma abordagem de intervenção 

local do tipo 2. 
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2.3.1 Reforço estrutural por encamisamento de secções com betão armado 

De um modo genérico, a técnica de encamisamento com betão armado consiste num aumento 

da secção transversal do elemento a reforçar através da aplicação de uma nova camada de betão 

armado que envolve a pré-existente. Na Figura 2.6 expõem-se alguns exemplos práticos da execução 

desta técnica em elementos estruturais.  

 

   

Figura 2.6 Exemplos do encamisamento de secções com betão armado em planta e alçado [1]. 

Este tipo de reforço recorre a materiais e metodologias de dimensionamento correntes, o que, 

do ponto de vista do projeto, se traduz num menor esforço de cálculo, em relação a outras técnicas. 

Em termos estruturais, o encamisamento de secções com betão armado é o único dos três tipos de 

reforços que serão estudados com potencialidade para, simultaneamente:  

i. Aumentar a rigidez (e, por conseguinte, diminuir os deslocamentos induzidos);  

ii. Aumentar a capacidade de deformação nas zonas críticas/dissipativas;  

iii.  Aumentar a resistência do elemento à compressão através do seu confinamento; 

iv. Aumentar a resistência do elemento à flexão; 

v. Aumentar a resistência do elemento ao esforço transverso; 

vi. Aumentar resistência ao corte nos nós de ligação entre elementos (caso o reforço se 

estenda a estes); 

vii. Assegurar uma melhoria do comportamento nas zonas de amarração e de emendas de 

armaduras com comprimentos de sobreposição insuficientes.  

 Relativamente ao aumento da resistência à flexão e ao corte nos nós de ligação (referidas nos 

pontos  e , respetivamente), é importante realçar que este tipo de reforço só será eficaz se a 

armadura longitudinal colocada se prolongar para além dos nós adjacentes ao elemento em causa e 

através destes. Tal não constitui um problema particularmente complexo, sendo apenas necessário a 

execução de pequenos furos, de modo a possibilitar a passagem da referida armadura. Por outro lado, 

caso não se pretenda aumentar nenhuma das duas propriedades mencionadas, é aconselhado que o 

reforço seja terminado a alguns centímetros dos respetivos nós, de modo a não aumentar 

desnecessariamente a resistência à flexão dos elementos. Na Figura 2.7 ilustram-se os dois tipos de 
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reforços discutidos: à esquerda, um reforço que visa aumentar a resistência à flexão e ao corte nos nós 

de extremidade; à direita, um reforço que apenas pretende aumentar a ductilidade e/ou a resistência 

ao corte do elemento (ou qualquer outra propriedade que não envolva o mencionado nos pontos ,  

ou , expostos anteriormente).  

 

Figura 2.7 Esquema de dois tipos de encamisamento de secções com betão armado (adaptado de [2]). 

Enquanto material estrutural, o betão tem a vantagem de ser extremamente versátil, conseguindo 

promover de forma eficaz a continuidade entre elementos adjacentes e respetivos nós de ligação. 

Consegue adaptar-se a qualquer forma, mesmo que extremamente irregular, exigindo apenas uma 

prévia preparação da superfície, de forma a favorecer uma boa ligação entre betões de idades 

diferentes. Esta característica assume uma importância adicional quando o reforço incide em elementos 

severamente danificados, por exemplo, pela ocorrência de um sismo.  

As diversas vantagens, até aqui expostas, aliadas à sua tradicional utilização, fazem com que o 

encamisamento com betão armado continue a ser a metodologia de reforço mais utilizada. O seu vasto 

domínio de aplicação é o principal fator que a faz destacar das restantes, as quais conseguem apenas 

melhorar algumas das propriedades aqui referidas, mas não a sua totalidade.  

Contudo, este tipo de reforço apresenta também algumas desvantagens, podendo-se destacar 

as seguintes (baseado em [1]):  

i. Aliado à sua execução está sempre associado um considerável aumento das dimensões da 

secção transversal do elemento. Este facto poderá revelar-se um inconveniente demasiado 

penoso, sobretudo quando a área útil do espaço envolvente tem uma importância acrescida; 

ii. Esta técnica é a que obriga, por norma, a maiores perturbações, impondo a desocupação do 

espaço por períodos ainda relevantes e produzindo grandes quantidades de pó, detritos e 

poluição sonora. 

2.3.2 Reforço estrutural por encamisamento de secções com FRP’s 

O encamisamento de elementos de betão armado com materiais compósitos é realizado através 

da aplicação de tecidos ou mantas flexíveis de fibras de carbono, vidro ou aramida, que são 

impregnadas em resina epoxídica e coladas ao longo do perímetro do pilar. Este tipo de reforço permite:   

i. Aumentar a capacidade de deformação das rótulas plásticas; 

ii. Aumentar a resistência ao esforço transverso;  
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iii. Aumentar a resistência do elemento à compressão através do seu confinamento; 

iv. Melhorar o comportamento nas zonas de emendas de armaduras.  

Como se pode verificar a partir da enumeração anterior, a técnica em causa não possibilita o 

aumento da resistência à flexão, ao contrário do que poderia, eventualmente, ocorrer para o caso do 

encamisamento com betão armado. É de notar, no entanto, que esta observação apenas se aplica ao 

presente contexto (reforço sísmico), não sendo válida no domínio de reforços para cargas gravíticas. A 

justificação para tal está relacionada com o facto de, até ao momento, ainda não ser possível reforçar 

eficazmente os nós de ligação dos elementos por meio de FRP’s, nós onde os momentos fletores 

devidos às ações sísmicas são máximos.  

Na Figura 2.8 apresentam-se exemplos da execução deste tipo de reforço. 

   

Figura 2.8 Exemplos de encamisamento de secções com FRP’s em pilares [1]. 

 A aplicação destes materiais em elementos estruturais está a tornar-se, progressivamente, mais 

frequente entre as várias técnicas de reforço disponíveis devido, sobretudo, às seguintes vantagens:  

 Rápida e fácil execução da intervenção, apresentando uma interferência mínima com a usual 

utilização da estrutura a ser reforçada; 

 Materiais insensíveis à corrosão, (ao contrário do que acontece para o aço das armaduras 

de betão armado), leves e de fácil manuseamento;  

 Materiais que apresentam resistências à tração bastante superiores à do aço. 

Por outro lado, entre as principais desvantagens, destaca-se a sensibilidade ao fogo e a 

temperaturas elevadas e o elevado custo dos materiais compósitos. Contudo, este último aspeto, 

quando analisado num cômputo geral da intervenção, perde significado, dado os menores custos 

envolvidos durante a execução do reforço, relativamente a outras técnicas mais morosas.  

2.3.3 Reforço estrutural por encamisamento com chapas metálicas 

O encamisamento de secções com chapas metálicas pode ser descrito como uma técnica que 

resulta da colocação de uma armadura exterior, neste caso, chapas metálicas, ao longo do perímetro 

de uma secção de betão armado. Dependendo do objectivo a atingir com a intervenção e do tipo de 

secção em causa, o encamisamento metálico pode potenciar, de forma eficaz: 

i. Um aumento da capacidade de deformação do elemento;  

ii. Um aumento da resistência do elemento ao esforço transverso;  
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iii. Um aumento da resistência do elemento à compressão através do seu confinamento; 

iv. Uma melhoria do desempenho do elemento nas zonas de emendas de armaduras, que 

apresentem comprimentos iniciais de sobreposição e/ou amarração insuficientes.  

Relativamente ao aumento da capacidade de deformação, referido ao nível do ponto , é 

importante destacar que, para secções retangulares, este tipo de reforço só consegue garantir um 

adequado confinamento lateral nas zonas críticas, caso sejam adotadas medidas e pormenorizações 

especiais [3]. No entanto, a sua eficácia já foi comprovada experimentalmente.  

Por outro lado, para secções circulares, esta técnica consegue promover um substancial 

aumento da ductilidade dos elementos. Na realidade, a sua eficácia é tal que chega, também, a ser 

apontado como uma possível alternativa para o aumento da ductilidade em secções retangulares, 

(Figura 2.9). Contudo, apesar de tecnicamente viável, a solução torna-se pouco apelativa, tanto do 

ponto de vista económico como estético, uma vez que exige um substancial aumento das dimensões 

da secção e a colocação de um grande volume de betão de enchimento. 

 

Figura 2.9 Encamisamento metálico para secções retangulares com uma manga circular (baseado em [3]). 

A grande maioria dos reforços em elementos retangulares é executada através da colocação de 

cantoneiras nos quatro cantos do elemento às quais se soldam, posteriormente, as chapas metálicas 

horizontais (podendo estas ser contínuas ou discretas). 

Na Figura 2.10 mostram-se exemplos caraterísticos do tipo de reforços mencionados para 

secções retangulares, à esquerda, e para secções circulares, à direita.  

  

Figura 2.10 Exemplos de encamisamento de secções com chapas metálicas em pilares. 

Relativamente ao aumento da resistência à flexão, coloca-se a mesma questão abordada no 

ponto anterior. De facto, embora um pouco menos complexo que no reforço com FRP’s, também para 

este caso continua a ser bastante difícil promover a ligação entre os vários elementos e os nós 

correspondentes, pelo que o encamisamento metálico não é geralmente adotado com esta finalidade.   
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De entre as principais vantagens, destacam-se o residual aumento da dimensão e a execução 

mais rápida do reforço, quando comparada ao encamisamento com betão armado. No que diz respeito 

às desvantagens, salienta-se o maior custo do material, face à solução equivalente em betão, a maior 

dificuldade de aplicação da armadura, relativamente à solução com FRP’s e a elevada sensibilidade do 

material ao fogo e à corrosão.  

2.4 Metodologias para a avaliação de estruturas à ação sísmica 

2.4.1 Efeito dos sismos nas estruturas 

Durante a atuação de um sismo, os movimentos do solo são transmitidos à base das estruturas. 

Por variarem rapidamente no tempo, os referidos movimentos apresentam um caráter dinâmico, 

podendo ser analisados do ponto de vista dos deslocamentos, das velocidades ou das acelerações 

induzidas. Com base no referido, compreende-se, desde já, que o real efeito dos sismos nas estruturas 

consiste, de uma forma genérica, na imposição de deslocamentos e não na aplicação de forças, como 

ocorre, por exemplo, para a ação do vento.  

O dimensionamento e a avaliação de estruturas resistentes a acções sísmicas poderão ser 

efetuados a partir de duas metodologias distintas, as quais serão seguidamente abordadas.  

2.4.2 Avaliação à ação sísmica com base em forças 

De acordo com a metodologia de dimensionamento com base em forças, as estruturas são 

calculadas para resistir a uma dada força  , que resulta do quociente entre a força máxima  que 

se desenvolveria se o seu comportamento fosse elástico e um fator  (i.e., = ). O valor de  é 

obtido a partir do deslocamento  imposto pela ação sísmica e considerando a rigidez na cedência 

da estrutura, , tal como se mostra na Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Comportamento idealizado das estruturas sob a ação sísmica [4].  

Relativamente ao fator , este é designado por coeficiente de comportamento e assume-se que 

é idêntico ao fator de ductilidade em deslocamento, = .  
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A quantificação da força  parte do pressuposto que se conhece o nível de ductilidade da 

estrutura, o qual é traduzido pelo fator . Para o efeito, é estabelecido, no dimensionamento dos 

elementos estruturais, um conjunto de requisitos prescritivos, cujo objetivo é dotar a estrutura de 

ductilidade suficiente para que a sua capacidade de deformação disponível, , seja sempre superior 

à deformação máxima imposta pelos sismos, , [4]. 

No método de dimensionamento a partir de forças, a ação sísmica é considerada a partir de 

espetros de resposta de cálculo, os quais resultam de espetros de resposta elásticos, relativos a 

sistemas de um grau de liberdade, afetados do coeficiente de comportamento, .  

A metodologia exposta corresponde ao método de dimensionamento privilegiado no EC8-1 e 

EC8-2. No ponto seguinte, apresenta-se uma abordagem diferente para a resolução do mesmo 

problema, filosofia que foi adotada ao nível do EC8-3.  

2.4.3 Avaliação à ação sísmica com base em deslocamentos 

Do ponto de vista conceptual, o dimensionamento de estruturas para a ação sísmica com base 

em deslocamentos é muito mais intuitivo que o anteriormente exposto. Tal deve-se ao facto desta 

filosofia permitir relacionar, de forma direta, o real efeito de um sismo numa estrutura (um deslocamento 

imposto), com a capacidade que esta tem para suportar esse mesmo deslocamento. Deste modo, o 

principal objetivo desta metodologia consiste em assegurar que a estrutura possui uma capacidade de 

deformação suficiente para suportar os deslocamentos induzidos durante a atuação de um sismo, o 

que corresponde a efetuar a seguinte verificação de segurança:  

  í ≥  (2.3) 

Onde:  

 í  Máximo deslocamento suportado pela estrutura ou, numa perspetiva mais local, pelo 

elemento estrutural em análise;  

  Deslocamento imposto pela ação sísmica à estrutura (ou ao elemento estrutural). 

 
Embora mais intuitiva, esta abordagem tem a particularidade de envolver a introdução de 

conceitos como a ductilidade. Ao contrário do que sucede no dimensionamento com base em forças, 

onde esta propriedade é assegurada de forma indireta através de medidas prescritivas, de acordo com 

a presente metodologia, será necessário avaliar o nível de ductilidade em causa quantitativamente, e 

não apenas de forma qualitativa. Por este motivo, é fundamental definir esta grandeza e o modo como 

pode ser calculada.   

2.4.4 Definição e quantificação da ductilidade  

De uma forma genérica, a ductilidade pode ser definida como a capacidade que uma estrutura 

ou um elemento possuem para suportar, em regime plástico, uma dada deformação imposta, sem perda 

significativa da sua resistência. A ductilidade global de uma estrutura está dependente da ductilidade 

que os seus elementos integrantes apresentam, pelo que será, também, necessário quantificá-la a nível 

local. Deste modo, a sua definição pode ser feita a três níveis distintos, nomeadamente ao nível da 

secção (ductilidade em curvatura), ao nível do elemento (ductilidade em rotação) e ao nível global 

(ductilidade em deslocamento).  



14 

A ductilidade em curvatura relaciona a curvatura última da peça, na sua secção mais esforçada, 

com a curvatura exibida quando uma das suas fibras extremas atinge a cedência (equação (2.4)).  

 =  (2.4) 

Onde:  
 Curvatura de cedência do elemento estrutural; 

 Curvatura última do elemento estrutural.  
 

Ao contrário da ductilidade em curvatura, que é definida ao nível da secção, a ductilidade em 

rotação é avaliada já no domínio do elemento estrutural. O seu valor pode ser obtido através da relação 

entre a rotação última (ou máxima) e a rotação de cedência, tal como se expõe na equação (2.5). 

 
=  (2.5) 

A rotação última de um elemento, , é calculada pela soma da rotação de cedência, , com a 

rotação desenvolvida ao nível das rótulas plásticas, , (designada por rotação plástica). Como tal, a 

ductilidade em rotação, , assume sempre um valor igual ou superior à unidade, sendo tanto maior 

quanto maior for o valor da parcela plástica, .  

De forma semelhante às duas situações anteriores, a ductilidade em deslocamento, , de uma 

estrutura pode ser calculada através do quociente entre o deslocamento último e o deslocamento de 

cedência (equação (2.6)). O significado físico desta grandeza já tinha sido atrás ilustrado, ao nível da 

Figura 2.11. É fundamental compreender que uma dada estrutura só poderá apresentar um fator de 

ductilidade em deslocamento elevado se os fatores de ductilidade em curvatura e em rotação forem 

igualmente relevantes.  

 
=  (2.6) 

2.5 Introdução à aplicação do Eurocódigo 8 - Parte 3 

2.5.1 Domínio de aplicação 

O estudo a desenvolver será fundamentado com base nos princípios e regras estabelecidas na 

norma EN1998-3. Esta norma foi criada com o intuito de fornecer critérios específicos para a avaliação 

do desempenho sísmico de edifícios já existentes e para o seu eventual reforço, propondo um 

procedimento de análise normalizado e aplicável a qualquer elemento ou estrutura.   

Embora as matérias relativas à avaliação e ao reforço de estruturas para ações gravíticas ainda 

não se incluam entre o conjunto de Eurocódigos disponíveis, as entidades responsáveis pela execução 

dos referidos documentos normativos consideraram fundamental a realização da presente norma, em 

particular, pelos seguintes motivos [1]:  

 Uma grande percentagem das estruturas anteriores à década de 70-80 foi dimensionada para 

resistir, essencialmente, a acções gravíticas, não tendo sido conferida às mesmas, no projecto 

inicial, a resistência sísmica necessária. Na época em questão, este assunto ainda não era 
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dominado e o dimensionamento, quando realizado, era efetuado com base em forças estáticas 

equivalentes, sem requisitos de ductilidade; 

 A avaliação do risco sísmico, de acordo com o conhecimento atual, pode aconselhar o reforço 

das estruturas, tendo em conta a segurança das pessoas e os aspetos económicos; 

 Os danos originados por sismos podem conduzir, se economicamente viável, à necessidade 

de reparação e de reforço das estruturas, sendo necessário definir os procedimentos de 

dimensionamento a aplicar.  

Não sendo únicos, os argumentos acima indicados constituíram, possivelmente, as três 

principais motivações para o desenvolvimento e publicação desta terceira parte do Eurocódigo 8.  

Embora neste trabalho apenas se estudem estruturas de betão armado, a presente norma cobre, 

ainda, a avaliação e reforço sísmico de estruturas de aço estrutural e de alvenaria.  

2.5.2 Requisitos de desempenho para estruturas existentes 

Perante a eventual ocorrência de um sismo, é necessário definir que nível de desempenho se 

pretende que as estruturas apresentem e que tipo de comportamento é aceitável admitir para os seus 

principais elementos. Por motivos económicos, não será razoável, na ocorrência de um evento sísmico 

raro, garantir a operacionalidade de uma estrutura de habitação, já o mesmo não se aplicando para um 

hospital ou qualquer outro edifício de importância relevante para a proteção civil. Por este motivo, o 

nível de desempenho exigido às estruturas é função, entre outros aspectos, da sua importância. Nos 

Eurocódigos, a distinção entre diferentes graus de desempenho é efetuada através do conceito dos 

“Estados Limite”. Em particular, a parte 3 do EC8 define três Estados Limite, sendo que a cada um 

deles corresponde um nível de ação sísmica distinto, associado a um determinado período de retorno. 

De seguida, apresentam-se os três estados limite considerados nesta norma, bem como uma descrição 

sumária dos mesmos. A enumeração é efetuada por ordem crescente do desempenho sísmico 

pretendido para a estrutura, isto é, do estado limite com menor período de retorno - Limitação de Danos 

-, para o associado à menor probabilidade de excedência (ou maior período de retorno) – Colapso 

Iminente.  

 Limitação de Danos (DL-Damage Limitation): A estrutura apresenta danos ligeiros. Os 

elementos estruturais não atingem a cedência, mantendo, de um modo geral, a resistência e 

rigidez que possuíam antes da ocorrência do sismo. Os elementos não estruturais (paredes 

divisórias, por exemplo) podem apresentar alguma fendilhação, contudo a sua reparação é 

economicamente viável. Os deslocamentos relativos residuais são desprezáveis e a estrutura 

não precisa de reparação. 

 Danos Significativos (SD- Significant Damage): A estrutura apresenta-se significativamente 

danificada, apesar de ainda deter alguma rigidez e resistência lateral residual e de os 

elementos estruturais verticais conseguirem, ainda, suportar as cargas gravíticas de 

dimensionamento. Relativamente aos elementos não estruturais, estes apresentam-se 

igualmente danificados, embora não se observem colapsos para fora do plano das paredes 

divisórias e de enchimento. A estrutura é capaz de suportar réplicas de intensidade moderada. 
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É expectável a existência de deslocamentos permanentes relativos entre pisos ainda 

relevantes, o que poderá inviabilizar economicamente a reparação da estrutura. 

 Colapso Iminente (NC - Near Colapse): A estrutura encontra-se severamente danificada. 

Apesar dos elementos estruturais verticais conseguirem, ainda, suportar cargas gravíticas, 

globalmente a estrutura exibe uma rigidez e resistência lateral residual muito baixas, sendo 

que a maioria dos elementos não-estruturais já colapsaram. É de evidenciar, igualmente, a 

existência de acentuados deslocamentos permanentes relativos entre pisos. A estrutura 

encontra-se em colapso iminente, não conseguindo, provavelmente, resistir a réplicas, mesmo 

de moderada intensidade. 

2.5.3 Informação necessária para a avaliação estrutural 

2.5.3.1 Recolha de dados necessários na inspeção de edifícios 

De forma a realizar uma correta e fiável avaliação da capacidade sísmica de uma dada 

estrutura já existente, deverá ser recolhida, numa fase prévia, toda a informação disponível sobre a 

mesma. De acordo com o explicitado na norma, os seguintes aspectos terão necessariamente de ser 

identificados: 

 Sistema estrutural do edifício e critérios de regularidade, de acordo com EN 1998-1: 2004, 

4.2.3; 

 Tipo de fundação da estrutura; 

 Tipo de solo de fundação, de forma a ser possível classificá-lo conforme o indicado na EN 

1998-1: 2004; 3.1; 

 Geometria, pormenorizações das armaduras e propriedades mecânicas dos elementos 

estruturais;  

 Eventuais defeitos nos materiais constituintes e pormenorizações de armaduras inadequadas;  

 Critérios de dimensionamento sísmico utilizados no projeto inicial e respetivo coeficiente de 

comportamento adotado (se aplicável); 

 Atual e/ou futuro uso do edifício em causa, de modo a avaliar a classe de importância aplicável, 

(de acordo com a EN1998-1: 2004, 4.2.5); 

 Eventuais danos, reparações e/ou modificações estruturais ocorridas depois do projeto 

original.  

Os dados pretendidos poderão ser obtidos de diversas formas e a partir várias fontes, de entre 

as quais se destaca:  

 Consulta de regulamentos em vigor à data da edificação da estrutura em causa; 

 Realização de inspeções no local e de ensaios a elementos e materiais;  

 Obtenção de toda a documentação disponível relativa ao projeto inicial. 

 
Consoante a quantidade e a qualidade da informação recolhida, a norma estabelece os 

diferentes tipos de análise possíveis, bem como três níveis distintos para os designados fatores de 

confiança, os quais serão abordados de seguida.  
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2.5.3.2 Níveis de conhecimento da estrutura e fatores de confiança 

A avaliação e o eventual reforço de estruturas antigas são procedimentos cujo o grau de 

incerteza difere daquele que é, geralmente, considerado para o dimensionamento de estruturas novas. 

As principais razões que justificam esta diferença estão relacionadas com o facto de as estruturas 

antigas poderem conter erros de construção que não tenham sido corretamente identificados na 

avaliação realizada e/ou terem sido sujeitas a sismos anteriores (ou outro tipo de ações) cujos efeitos 

se desconhecem.  

De forma a considerar estas particularidades características de estruturas antigas, o EC8-3 adota 

fatores de segurança para os materiais e elementos estruturais com base num formato diferente 

daquele que é considerado nos restantes Eurocódigos. A filosofia usada em [5] baseia-se na aplicação 

de fatores de confiança, os quais assumem valores diferentes consoante a quantidade e qualidade da 

informação ou, de forma equivalente, consoante o “nível de conhecimento” relativamente à estrutura. 

Para esse efeito, a norma indica três níveis de conhecimento estrutural: nível de conhecimento 1 – KL1 

(Knowledge Level 1); nível de conhecimento 2 – KL2 (Knowledge Level 2); nível de conhecimento 3 – 

KL3 (Knowledge Level 3). Para conhecer o nível de conhecimento atribuído à estrutura sujeita a 

avaliação deverá ser consultada a norma EN 1998-3, uma vez que essa informação não é aqui 

colocada por questões de relevância.  

Como é fácil compreender, quanto mais dados forem recolhidos, maior será o nível de 

conhecimento atribuído à estrutura e, por conseguinte, menor será o fator de confiança usado para 

minorar as resistências dos materiais e majorar os esforços atuantes retirados da análise. Na Tabela 

2.1 apresentam-se os valores propostos para CF, consoante a inspeção efetuada.  

Tabela 2.1 Fatores de confiança de acordo com o EC8-3. 

Nível de conhecimento NC Fator de confiança CF 

KL1 1,35 

KL2 1,20 

KL3 1,00 

2.5.4 Avaliação estrutural  

O Eurocódigo 8 - Parte 3 possibilita a realização de qualquer um dos quatro tipos de análises 

referidos ao nível do Eurocódigo 8- Parte 1, i.e.: 

 As duas análises lineares, nomeadamente a análise estática linear e a análise modal por 

espetro de resposta; 

 As duas análises não lineares, em particular a análise estática não linear (ou análise 

“pushover”) e a análise dinâmica não linear.  

No entanto, as análises mais complexas, nomeadamente as análises não lineares, só poderão 

ser realizadas caso o nível de conhecimento atribuído à estrutura seja do tipo KL2 ou KL3 (ver Tabela 

2.1). Esta indicação resulta do facto de não ser razoável efetuar análises sofisticadas caso a inspeção 

à estrutura tenha sido limitada.  

A ação sísmica e correspondentes combinações de ações deverão ser definidas de acordo com 

o indicado na EN1998-1. Para o caso de serem realizadas análises lineares, os espetros de resposta 
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a utilizar correspondem aos elásticos. A possibilidade de uso de uma abordagem com recurso a 

coeficientes de comportamento é permitida em edifícios em que no projecto se garantiu a ductilidade, 

algo que provavelmente só é conseguido em estruturas que foram dimensionadas a partir de códigos 

como o RSA e REBAP ou EN 1998.  

2.5.4.1 Verificações de segurança para análises lineares 

Relativamente ao formato de verificação de segurança para análises lineares, o EC8-3 introduz 

algumas diferenças relativamente que é seguido no EC8-1. Deste modo, de acordo com a presente 

norma:  

 A capacidade de elementos existentes, ao corte e em flexão, deverá ser calculada com base 

nas propriedades médias dos materiais estruturais, obtidas através de ensaios realizados e 

de outras fontes de informação, divididas pelos fatores de confiança referidos em 2.5.3.2, de 

modo a ter em conta o nível de conhecimento atribuído à estrutura; 

 Caso existam materiais novos, a avaliação da capacidade dos elementos estruturais deverá 

considerar as propriedades nominais desses materiais (sem qualquer alteração pelos fatores 

de confiança CF, como se indicou no parágrafo anterior para os materiais existentes);  

 Para mecanismos frágeis, como os que estão associados a esforços de corte, as exigências 

deverão ser calculadas por equilíbrio, considerando os momentos máximos suscetíveis de 

ocorrer. Os referidos momentos deverão ser calculados tendo em conta nas propriedades 

médias dos materiais estruturais, obtidas através de ensaios realizados e de outras fontes 

de informação, multiplicadas pelos fatores de confiança referidos em 2.5.3.2, de modo a ter 

em conta o nível de conhecimento atribuído à estrutura.  
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3 Avaliação da capacidade de elementos estruturais  

3.1 Introdução 

No capítulo anterior expuseram-se as principais vulnerabilidades sísmicas de elementos e 

estruturas antigas, bem como os modos de rotura a estas associados. Através da aplicação de casos 

práticos, o principal objetivo do presente capítulo consiste em particularizar os conceitos genéricos e 

teóricos anteriores que, até ao momento, foram apenas mencionados de forma qualitativa. Para esse 

efeito, será necessário dispor de exemplos de elementos estruturais antigos e de metodologias para o 

cálculo das suas capacidades.  

Este capítulo encontra-se dividido em três partes principais. Numa primeira fase, apresentam-se 

as expressões sugeridas pelo EC8-Parte 3, a partir das quais é possível avaliar quantitativamente a 

capacidade de elementos estruturais em flexão e ao corte, quando sujeitos a ações sísmicas. A 

segunda parte do capítulo é dedicada à utilização das referidas expressões para o cálculo da 

capacidade de pilares e vigas, com pormenorizações de armaduras caraterísticas de edifícios antigos. 

Na terceira e última parte, analisam-se os resultados obtidos da avaliação efetuada, retirando-se ilações 

relativamente à eventual necessidade de reforçar os elementos estudados.  

3.2 Modelos para a avaliação da capacidade de acordo com o EC8–3  

3.2.1 Distinção entre mecanismos dúcteis e mecanismos frágeis 

Ao longo deste subcapítulo, pretendem-se expor as filosofias e os modelos fornecidos pela 

norma EN1998-3 para a avaliação da capacidade de elementos estruturais, que serão utilizados numa 

fase posterior. A referida avaliação corresponde à aplicação de um procedimento quantitativo, que 

permite inferir se um dado elemento estrutural verifica ou não a segurança em relação a um estado 

limite. Consoante o resultado obtido, é possível concluir relativamente à eventual necessidade de 

reforço sísmico.  

Para efeitos de avaliação da capacidade e verificação da segurança, o EC8-3 faz uma distinção 

entre o que designa por mecanismos dúcteis e mecanismos frágeis, sendo que: 

 Mecanismos dúcteis: poderão ocorrer em vigas, pilares ou paredes sujeitos a esforços de 

flexão, com ou sem esforço axial;  

 Mecanismos frágeis: estão associados a esforços de corte nos elementos estruturais.  

De acordo com a filosofia da norma, esta diferenciação é fundamental, visto que a capacidade 

de um determinado elemento é calculada de forma diferente consoante o mecanismo em causa:  

 Para mecanismos dúcteis, a avaliação é efetuada em termos de deformações; 

 Para mecanismos frágeis, a avaliação é realizada em termos de forças.  

As matérias e expressões apresentadas, ao longo deste capítulo, estão de acordo com a 

informação disponibilizada no Anexo A do EC8-3, que trata, exclusivamente, os conteúdos referentes 

à avaliação e reforço sísmico de estruturas de betão armado.  



20 

3.2.2 Modelos para a avaliação da capacidade de elementos em flexão 

No ponto anterior afirmou-se que os mecanismos dúcteis são avaliados com base na sua 

capacidade de deformação. Estabelecida a abordagem a seguir, é importante saber como se calcula, 

na prática, a referida deformação. De acordo com o EC8-3, a capacidade de deformação de um 

elemento pode ser determinada a partir da rotação máxima da corda, , que este consegue atingir. 

Para uma melhor compreensão e visualização, na Figura 3.1 esquematiza-se a rotação θ mencionada. 

 

Figura 3.1 Rotação da corda θ para avaliação da capacidade de deformação (baseado em [4]). 

Como se pode observar pela figura, a rotação da corda, , é definida pelo ângulo formado entre 

a reta tangente ao eixo do elemento (horizontal ou vertical) na secção onde ocorre a cedência (pontos 

A, B, C ou D da Figura 3.1) e a corda que une essa secção ao ponto de contraflecha do elemento na 

posição deformada (pontos 1, 2 e 3 da mesma figura).  

O último ponto mencionado – ponto de contraflecha (ou, de forma equivalente, ponto de inflexão) 

– corresponde ao local na deformada do elemento que apresenta uma curvatura nula e, por 

conseguinte, um momento fletor igualmente nulo. O conhecimento da sua localização é bastante 

importante, na medida que permite simplificar o problema inicial, reduzindo a análise de pórticos 

hiperestáticos, como os da Figura 3.1, a um conjunto de consolas isostáticas (designadas 

frequentemente por “consolas equivalentes”). O comprimento da consola equivalente (também 

denominado de vão de corte), , depende da rigidez à flexão relativa entre os elementos verticais e 

horizontais que confluem no mesmo nó, podendo o seu valor estar compreendido num intervalo entre: 

 O comprimento total do elemento, = , situação que corresponde à ausência de elementos 

horizontais (rigidez nula - modelo em consola) ou à existência de uma libertação (rótula) no nó 

de ligação; 

 Metade do comprimento total do elemento, = 0,5 , situação equivalente a um 

encastramento perfeito do elemento vertical no horizontal (o que, na prática, ocorre sempre que 

rigidez dos elementos horizontais é substancialmente superior à dos verticais).  

Na maioria dos edifícios, a rigidez à flexão dos elementos horizontais é, em geral, superior à 

rigidez de flexão dos pilares (i.e., "  " > ).  Nestas circunstâncias, é comum 

adotar-se como comprimento da consola equivalente metade do comprimento total do elemento, ou 

seja, um modelo de encastramento perfeito dos pilares nas vigas. No entanto, o valor final do vão de 

corte deve sempre ser cuidadosamente avaliado, dependendo de caso para caso.  
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Caso o comprimento do vão de corte de um dado pilar ou viga seja conhecido, o problema pode 

simplificar-se à análise de uma consola isostática equivalente, tal como apresentado ao nível da Figura 

3.2. A rotação máxima que este elemento fictício consegue acomodar é dada pela soma de duas 

parcelas distintas, nomeadamente: 

 Uma parcela elástica, que corresponde à rotação que o elemento apresenta no momento em 

que um dos seus materiais constituintes entra, pela primeira vez, em cedência (normalmente 

designada por rotação de cedência); 

 Uma parcela plástica, que equivale, tal como o nome evidencia, à rotação máxima 

desenvolvida na secção extrema da peça, já em regime plástico. Ao contrário da parcela 

elástica, esta rotação está associada a um movimento de corpo rígido do elemento, sendo 

frequentemente designada por rotação plástica.  

 

Figura 3.2 Rotação máxima de uma consola (“equivalente”). 

3.2.2.1 Rotação de cedência de um elemento estrutural  

A rotação de cedência, , diz respeito à rotação que um elemento apresenta quando, na sua 

secção mais esforçada, ocorre a cedência da armadura à tracção ou, para elementos sujeitos a 

esforços axiais significativos, do betão à compressão. Embora outros aspectos possam influenciar o 

seu valor final, esta rotação deve-se maioritariamente a deformações por flexão provocadas pelo tipo 

de carregamento a que o elemento se encontra sujeito. Na hipótese dos pequenos deslocamentos 

(válida para a escala de deformações em causa), o valor de  pode ser facilmente obtido, tal como se 

indica na equação (3.1).  

 
≅ =  (3.1) 

Onde:  
 Deslocamento elástico no final da “consola equivalente”, (notação de acordo com a Figura 3.2); 
 Vão de corte do elemento. 

O deslocamento  pode ser calculado de várias formas, tendo-se optado pela sua dedução 

através do Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV): 

 
=

1
3

 
 

=
1
3

   (3.2) 

Onde:  
 Rigidez de flexão do elemento; 
 Curvatura de cedência da secção de extremidade do elemento.  
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Deduzida a expressão correspondente ao deslocamento pretendido, , a rotação da corda é 

diretamente obtida através da aplicação da equação (3.1), chegando-se à seguinte expressão: 

 
=

1
3

∙ ∙  (3.3) 

A rotação obtida através da equação (3.3) pressupõe que o elemento é rígido ao corte ou, por 

outras palavras, que só ocorrem deformações por flexão. Esta aproximação é razoável para elementos 

com valores de /ℎ  elevados, situação em que as deformações por corte são desprezáveis 

relativamente às anteriores. No entanto, para valores de /ℎ intermédios a baixos, estas deformações 

deverão ser devidamente contabilizadas, sendo o seu efeito tão mais relevante quanto menor for a 

referida razão (o caso típico onde estas assumem maior importância é o de paredes resistentes).  

Para além das deformações por corte, existem ainda mais dois aspetos que poderão modificar o 

valor final de . Um desses fatores relaciona-se com o possível efeito de escorregamento da armadura 

à tração, ao longo da sua zona de ancoragem, no interior do nó ao qual o elemento está ligado. Este 

fenómeno, se fisicamente possível (i.e., se a armadura não se encontrar soldada a uma placa de 

ancoragem, por exemplo), conduz a um aumento no valor da rotação de cedência inicialmente 

considerado.  

O outro fator, que poderá também alterar o valor de , está associado à influência do esforço 

transverso na armadura à tração. Por considerações de equilíbrio, sabe-se que o esforço transverso 

atuante provoca tensões de tração ao nível da armadura longitudinal e, por conseguinte, um acréscimo 

de extensões na mesma. Estas deformações terão de ser tidas em conta, se relevantes para o cálculo 

da rotação .     

Por fim, nas equações (3.4) e (3.5), expõem-se as expressões sugeridas pela EN 1998-3 para a 

determinação da rotação de cedência. Estas equações têm um carácter semi-empírico, uma vez que 

se baseiam em modelos físicos para o cálculo das deformações elásticas por flexão, sendo 

posteriormente calibradas a partir de resultados experimentais, de modo a ter em consideração outros 

efeitos igualmente importantes.  

Para vigas e pilares: 
 

 
=

+
3

+ 0,0014 1 + 1,5
ℎ

+
− ′ 6

 (3.4) 

Para paredes:  
 

=
+
3

+ 0,0013 +
− ′ 6

 (3.5) 

Onde:  

 Fator de translação do diagrama de momentos fletores; = 1  se é expectável que a 
fendilhação por corte ocorra antes da cedência da secção de extremidade, i.e., se > , ∙

; caso contrário, ou seja, caso ≤ , ∙ , tem-se = 0; 

 Comprimento do braço interno das forças da secção;  
ℎ Altura da secção transversal do elemento; 

 Altura útil da secção transversal do elemento; 
′ Distância à armadura de compressão; 

 Diâmetro (médio) de um varão longitudinal à tracção; 
 Valor de cálculo da tensão de cedência à tracção do aço, de acordo com a EN 1998-3. 

 Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão, de acordo com a EN 1998-3.  
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Nota:  De acordo com a metodologia da EN1998-3, os valores de  e de  a considerar nas equações (3.4) e 

(3.5) correspondem aos valores médios das propriedades, obtidos a partir de ensaios e testes realizados 
in-situ e através de outras fontes de informação disponíveis, posteriormente divididos pelos respetivos 
factores de confiança (FC), tal como exposto em 2.5.4.1 do capítulo anterior.  

 

De forma a sintetizar os conceitos expostos, é interessante verificar como a expressão adotada 

pela EN1998-3 tem em conta todos os fatores referidos: 

 O primeiro termo da equação reflete a parcela da rotação devido a deformações por flexão 

(eventualmente modificada devido à influência da fendilhação por esforço transverso); 

 O segundo termo da equação diz respeito a um fator de calibração obtido a partir da execução 

de inúmeros ensaios e que pretende considerar as deformações por corte; 

 O terceiro termo tem em conta a questão do escorregamento da armadura longitudinal, 

questão que, como se mencionou, pode também ter repercussões a nível do valor de .  

3.2.2.2 Rotação última ou máxima de um elemento estrutural 

De acordo com o que se ilustrou na Figura 3.2, a capacidade máxima de deformação de um 

elemento estrutural é obtida pela soma das rotações elástica e plástica da sua corda. Uma vez deduzida 

a componente relativa à rotação na cedência, a parcela plástica, , pode ser determinada a partir da 

equação (3.6), como proposto no EC8-3.  

 = − ∙ ∙ 1 −
0,5

 
(3.6) 

Onde:  
 Rotação plástica da corda de um elemento estrutural; 

 Curvatura última da secção de extremidade do elemento; 
 Comprimento da rótula plástica do elemento.  

Deste modo, o valor total da capacidade de rotação, , é determinado pela equação (3.7).  

 =
1

+ − ∙ ∙ 1 −
0,5

 
(3.7) 

Onde:  
 Fator de segurança igual a 1,7 para elementos sísmicos primários e 1,0 para elementos 

sísmicos secundários. 
 

De forma semelhante ao que ocorria para o caso de , também as equações (3.6) e (3.7) foram 

obtidas com base em modelos físicos, existindo apenas um fator referente ao comprimento da rótula 

plástica, , cuja expressão é calibrada a partir de resultados experimentais.  

O EC8-3 sugere também expressões empíricas para o cálculo da rotação última (total) do 

elemento estrutural e da sua parcela plástica (equações (3.8) e (3.9)), que conduzem, de um modo 

geral, a resultados mais próximos dos “reais” (experimentais).   

=
1

0,016 ∙ (0,3 ) ∙
(0,01; ´)
(0,01; )

,

∙ 9;
ℎ

,

∙ 25 ∙ (1,25 ) (3.8) 
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= − = 0,0145 ∙ (0,25 ) ∙
( , ; ´)

( , ; )

,
∙ , ∙ 9;

,

∙ 25 ∙

(1,275 )  

(3.9) 

Onde:  
 Fator de segurança igual a 1,5 para elementos sísmicos primários e a 1,0 para elementos 

sísmicos secundários; 
 = / ℎ  (  igual ao esforço axial, positivo para esforços de compressão);  
, ´ Taxa mecânica de armadura longitudinal à tracção e à compressão, respetivamente; 
 Tensão de rotura do betão à compressão (o valor é obtido tal como se especifica na Nota 1); 

 Tensão de cedência do aço à tracção da armadura transversal do elemento, (o valor é obtido 

tal como se especifica na Nota 1); 
 Fator de eficácia do confinamento; 

 Taxa geométrica de armadura transversal paralela à direcção  do carregamento = ; 

 Taxa geométrica de armadura diagonal (se existente), em cada direcção diagonal.  
 

As equações (3.8) e (3.9) foram calibradas a partir de resultados de ensaios experimentais.  

Para elementos estruturais que não tenham sido pormenorizados de acordo com os princípios 

de resistência sísmica, os valores obtidos a partir das equações (3.8) e (3.9) deverão ser divididos por 

1,20, de acordo com [6]. Para além disso, se o aço existente nos elementos for do tipo endurecido a 

frio, o valor de  deverá ser dividido por 1,6 e o valor de  dividido por 2. Caso os varões de aço 

sejam lisos, a rotação última do elemento estrutural, determinada a partir de (3.8), terá de ser 

multiplicada por 0,80, e rotação plástica, determinada a partir de (3.9), multiplicada por 0,75 (sendo que 

estes fatores já incluem a divisão pelo fator 1,20, que tem em conta a ausência de pormenorizações 

para a resistência sísmica [5]).  

3.2.3 Modelos para a avaliação da capacidade de elementos ao corte  

Como se pôde averiguar a partir de matérias anteriormente expostas, a EN 1998-3 recomenda 

que a avaliação da capacidade de mecanismos dúcteis, como aqueles que estão associados ao 

comportamento de elementos em flexão, seja efetuada com base em deslocamentos e rotações. Tal 

como referido, este tipo de modelo é bastante vantajoso, uma vez que permite comparar diretamente 

os deslocamentos impostos pela ação com a capacidade que os elementos estruturais possuem para 

acomodar esses mesmos deslocamentos. Contudo, no respeitante a mecanismos de corte, este 

formato de verificação de segurança deixa de ser apropriado, passando a avaliação a ser efetuada, 

alternativamente, em termos de forças. Tal deve-se ao comportamento intrinsecamente frágil exibido 

pelos elementos, quando sujeitos a este tipo de esforços, tornando inviável e contra a segurança uma 

avaliação com base deformações.    

3.2.3.1 Cálculo do esforço transverso resistente de acordo com o EC2 

No capítulo anterior foram discutidos os dois possíveis modos de rotura originados por esforços 

de corte, os quais foram, simplificadamente, designados por:  

i. Rotura frágil ao corte (podendo ocorrer antes ou até à cedência do elemento, em regime 

elástico – rotura associada a ações monotónicas); 
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ii. Rotura “dúctil” ao corte (ocorrendo após a cedência e num momento em que o elemento 

já se encontra em regime plástico – rotura associada a ações cíclicas). 

Cobrindo, apenas, matérias referentes a ações monotónicas, o EC2-1 sugere exclusivamente 

expressões para o cálculo da resistência ao esforço transverso de elementos, associadas ao primeiro 

tipo de rotura mencionado (i.e., rotura frágil ao corte). A equação (3.10) demonstra o formato de cálculo 

indicado em [7], para a determinação do esforço transverso resistente de um dado elemento genérico 

com armadura de esforço transverso.    

 =  ( , ; , ) 
(3.10) 

,   Valor de cálculo do esforço transverso equilibrado pela armadura transversal na cedência; 

,  Valor de cálculo do esforço transverso resistente máximo do elemento, limitado pelo 

esmagamento das escoras comprimidas. 

Para secções retangulares:  

 , = ∙ ∙ ∙ cot  (3.11) 

Para secções circulares:  

 , =
2

∙ ( − 2 ) ∙ ∙ cot  (3.12) 

 Área total da secção transversal das armaduras de esforço transverso, para a equação (3.11) 
e área correspondente a um varão, para a equação (3.12); 

 Espaçamento entre estribos consecutivos; 
 Valor de cálculo da tensão de cedência das armaduras de esforço transverso; 

 Ângulo formado pela escora comprimida de betão com o eixo do elemento (o EC2 permite ao 
projetista escolher ângulo , desde que este se encontre num intervalo entre 22º a 45º); 

 Diâmetro da secção circular do elemento; 
 Recobrimento das armaduras do elemento.  

 , =
  

+
 (3.13) 

 Largura da secção transversal do elemento 
  Coeficiente de redução da resistência do betão fendilhado por esforço transverso; 

 Coeficiente que tem em conta o estado de tensão no banzo comprimido. 
  Valor de cálculo da resistência do betão à compressão de acordo com o EC2 (igual ao seu 

valor característico, dividido pelo fator de segurança correspondente ao betão).  
 

Para elementos sem armadura de esforço transverso, [7] aponta, ainda, uma outra expressão 

para o cálculo da resistência ao corte, a qual tem em consideração a contribuição do betão, do esforço 

axial aplicado ao elemento e da armadura longitudinal existente, (equações (3.14) e (3.15)).  

 , = , (100 ) + ∙  (3.14) 

Com um mínimo de:  

 , = + ∙  
  

(3.15) 
 

,  Igual a 0,18/ ; 

 Igual a 1 + 200/ ≤ 2,0, com  em ; 
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 Taxa geométrica de armadura longitudinal, igual a / ≤ 0,02;  
 Igual a 0,15; 

 Igual a / ≤ 0,2  [MPa]; 

 Igual a 0,035 ∙ / ∙ / ; 

,  em N.  

 As equações (3.14) e (3.15) podem ser utilizadas para o cálculo da resistência ao corte, em 

regime elástico, de elementos com reduzidas taxas de armadura transversal, situação que é, de um 

modo geral, observada em estruturas antigas.  

3.2.3.2 Cálculo do esforço transverso resistente de acordo com o EC8 

Considerando os efeitos consequentes da atuação de ações cíclicas em elementos estruturais, 

a EN1998-3 acrescenta às equações anteriores uma outra expressão para o cálculo da capacidade ao 

esforço transverso. A referida expressão é válida sempre que o elemento em causa entre em regime 

plástico, o que ocorre, por norma, nas rótulas plásticas.  

 =
1 ℎ −

2
min( ; 0,55 ) + 1 − 0,05 5; ∙ ( + )  (3.16) 

 = 0,16 ∙ max (0,5; 100 ) ∙ 1 − 0,16 ∙ 5;
ℎ

∙  ∙  (3.17) 

Onde: 

 Igual a 1,15 para elementos sísmicos primários e a 1,0 para elementos sísmicos secundários; 
ℎ Altura da secção transversal do elemento (igual ao diâmetro D para secções transversais); 

 Altura da linha neutra;  
 Esforço axial de compressão (para esforços axiais de tracção considerar igual a zero);  

 Área da secção transversal: igual a  para secções retangulares ou igual a 
∙

 para secções 

circulares (onde  corresponde ao núcleo de betão no interior das cintas ou estribos e é igual 
a = -2 -2 ); 

 Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão de acordo com 2.5.4.1; para 
elementos sísmicos primários o valor de  deverá ainda ser dividido pelo fator parcial 
correspondente ao betão de acordo com a EN 1998-1: 2004: 5.2.4;  

 Fator de ductilidade plástica (igual a / ); 

 Contribuição do betão para a resistência do elemento ao esforço transverso; 
 Contribuição da armadura transversal para a resistência do elemento ao esforço transverso, 

obtido a partir das equações (3.11) ou (3.12), mas considerando para , obrigatoriamente, um 
ângulo de 45º, de acordo com o EC8-3;  

 Taxa total de armadura longitudinal. 
 
Como se pode verificar a partir da análise da equação (3.16), a expressão fornecida pelo EC8-3 

tem em conta a contribuição de três parcelas distintas para a resistência ao corte. O primeiro termo diz 

respeito ao efeito benéfico do esforço axial, que deverá ser tido em consideração nas situações onde 

tal seja aplicável (para elementos verticais). A segunda e a terceira parcela refletem a contribuição do 

betão e das armaduras transversais para a resistência ao corte, respetivamente. Convém, no entanto, 

notar que estes dois últimos termos se encontram afetados por um fator que é, em termos práticos, 

sempre inferior à unidade e que, por esse motivo, reduz os valores iniciais de  e . Isto deve-se ao 

facto da resistência ao corte dos materiais em causa se degradar rapidamente em regime plástico 
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cíclico (tal como se mencionou em 2.2.3.2), sendo esta degradação contabilizada proporcionalmente 

ao factor de ductilidade plástica exigido aos elementos, .  

Com base no referido na EN1998-3, o valor de cálculo da resistência ao corte de um 

determinado elemento é obtido da seguinte forma:  

 Para as secções do elemento que estejam em regime elástico: 

 Para as secções do elemento que se encontrem em regime plástico: 

3.3 Avaliação da capacidade de elementos estruturais isolados 

Como foi referido na introdução deste capítulo, o principal objetivo proposto reside na avaliação 

da capacidade de elementos estruturais isolados, procedimento que será efetuado com base nos 

conceitos teóricos introduzidos anteriormente. Para tal, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer o 

tipo de elementos que se pretende analisar. Visto que o presente estudo se insere num contexto de 

avaliação e reforço sísmico, é oportuno estudar alguns dos principais elementos que intervêm na 

resistência a este tipo de ações, nomeadamente elementos tipo viga e pilar. De acordo com o referido, 

serão analisados elementos pertencentes a:  

 Uma estrutura construída no ano de 1950 (que aqui, por simplicidade de linguagem, será 

designada por Edifício A e os seus elementos constituintes por Pilar(es) A e Viga(s) A); 

 Uma estrutura construída no ano de 1975 (designada, pelos mesmos motivos, por Edifício B, 

sendo os respetivos elementos estruturais identificados por Pilar(es) B e Viga(s) B).   

O primeiro edifício foi projetado de acordo com o regulamento de 1935 (RBA) e o segundo de 

acordo com o regulamento de ações de 1961 (RSEP) e o regulamento de estruturas de betão de 1967 

(REBA). No primeiro regulamento não existiam indicações relativas ao dimensionamento de estruturas 

para a ação sísmica. No segundo regulamento foram introduzidas as primeiras indicações para o 

dimensionamento de estruturas à ação sísmica, sendo esta ação considerada como uma força estática 

equivalente. Desta forma, torna-se possível evidenciar algumas diferenças nas regras de 

pormenorização e nas preocupações sísmicas (se existentes) à data da edificação das estruturas. A 

partir de desenhos de projetos, selecionaram-se dois elementos estruturais em cada um dos referidos 

edifícios – uma viga e um pilar. Seguidamente, proceder-se-á à descrição das suas propriedades 

geométricas e mecânicas.  

3.3.1 Propriedades geométricas e mecânicas dos elementos estruturais  

Na Tabela 3.1 apresentam-se os principais dados relativos à geometria dos elementos 

estruturais. Na Figura 3.3 expõem-se as respetivas secções transversais e pormenorizações de 

armaduras. Para uma descrição mais detalhada das propriedades geométricas dos elementos deverá 

ser consultado o Anexo  1.  

 = , ; , ; ,  (3.18) 

 = ; ,  (3.19) 
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Tabela 3.1 Geometria dos elementos estruturais em análise.  

 
Geometria 

ℎ ( )  ( )  ( )  ( )  ( ) 

Pilar A 0,40 0,40 2,80 1,40 1,5 
Pilar B 0,60 0,35 2,80 1,40 2,0 
Viga A 0,70 0,40 4,60 2,30 1,5 
Viga B 0,55 0,25 5,00 2,50 2,0 

 

Figura 3.3 Secções transversais e pormenorizações dos elementos estruturais selecionados. 

Relativamente às propriedades mecânicas dos materiais considerou-se, de forma simplificada, 

que estas seriam idênticas para todos os elementos dentro da mesma estrutura. Deste modo, é apenas 

necessário distinguir as propriedades do betão e do aço estrutural do Edifício A, relativamente às do 

Edifício B, como se indica na Tabela 3.2. 

 De acordo com a abordagem do EC8-3, seria necessário realizar um determinado número de 

ensaios experimentais, de modo a averiguar as propriedades médias dos dois materiais estruturais. 

Dado que não foi possível efetuar tais ensaios, assumiram-se valores médios da resistência do betão 

à compressão e da tensão do aço na cedência com base nas indicações do EC2-2 (ver também a 

legenda da Tabela 3.2).   

Tabela 3.2 Propriedades mecânicas do betão e do aço dos edifícios A e B.   

 

Betão Aço 

Tipo 
  

( ) 
 * 

( ) 
  

(%) 
 

( ) 
Tipo 

 

( ) 

 ** 

( ) 
 

(%) 
 

( ) 

Edifício A C20/25 20,0 28,0 0,35 30,0 A235 235 270 7,50 200 

Edifício B C25/30 25,0 33,0 0,35 31,0 A400 400 460 5,00 200 

*O valor médio da tensão de rotura do betão à compressão, , foi calculado adicionando 8 MPa a , de acordo 
com [7].  
**O valor médio da tensão de cedência do aço à tração, , foi calculado, conservativamente, do seguinte modo: 

= 1,15× .  

No caso do Edifício A, o aço é do tipo macio e pertence à classe C, sendo os varões lisos. No 

Edifício B, o aço foi classificado como classe B e os varões são do tipo nervurado.  

Os valores apresentados na Tabela 3.2, relativos à tensão e extensão última do betão, referem-

-se a uma situação em que este material se encontra sujeito a compressões unidirecionais. O betão 

poderá estar sujeito a outros estados de tensão, existindo evidentes vantagens no desempenho dos 

elementos, quando tais estados correspondem a tensões de compressão nas três direcções principais. 



29 

Através de um eficaz confinamento é possível promover o referido estado de tensão, frequentemente 

materializado por meio de uma armadura transversal de aço específica para o efeito. Devido à reduzida 

taxa de armadura transversal, não se considerou qualquer confinamento dos elementos, pelo que os 

valores da tensão e extensão última do betão correspondem precisamente aos expostos na Tabela 3.2.  

As propriedades de cálculo para o betão e para o aço mostram-se na Tabela 3.3. Os valores 

indicados foram determinados de acordo com a filosofia do EC8-Parte 3 e com base no explicitado em 

2.5 do capítulo anterior, tendo-se assumido, arbitrariamente, um fator de confiança de 1,2 (ao qual 

equivale um nível de conhecimento 2 para a estrutura).  

Tabela 3.3 Valores de cálculo da resistência dos materiais para os vários tipos de mecanismos. 

 
Valor de cálculo do betão  ( ) Valor de cálculo do aço  ( ) 

Mecanismos 
Dúcteis 

Mecanismos 
Frágeis 

Capacidade 
Real* 

Mecanismos 
Dúcteis 

Mecanismos 
Frágeis 

Capacidade 
Real* 

Edifício A 23,3 15,6 33,6 225 196 324 

Edifício B 27,5 18,3 39,6 383 333 552 

*Mecanismos dúcteis que transferem ações a mecanismos frágeis 

3.3.2 Avaliação da capacidade dos elementos estruturais em flexão 

Uma vez selecionados os elementos estruturais a analisar e definida a sua geometria e as suas 

propriedades mecânicas, procede-se à avaliação da capacidade dos mesmos. Esta avaliação assume 

uma grande importância e não deve, de modo algum, ser descurada, visto constituir o ponto de partida 

para, posteriormente, serem retiradas ilações relativas à eventual necessidade de reforço.  

Para determinar a capacidade de deformação dos elementos será necessário conhecer, 

previamente, um conjunto relevante de parâmetros, entre os quais se destaca: a curvatura de cedência 

da secção de extremidade do elemento, ; o momento de cedência do elemento, ; a rotação de 

cedência do elemento, ; a curvatura última na secção de extremidade do elemento, , e a rotação 

última do elemento, .   

A curvatura que um dado elemento exibe no momento em que entra em cedência depende das 

suas propriedades geométricas e mecânicas e do esforço axial aplicado. Para o caso dos elementos 

verticais, embora os dois primeiros factores mencionados sejam conhecidos, o esforço axial atuante 

não só é desconhecido, como também é variável ao longo do tempo em que a ação atua. Por este 

motivo, no caso dos pilares, foram analisadas várias situações, correspondentes à atuação de 

diferentes esforços axiais reduzidos, entre 0,10 e 0,40, relativos à combinação sísmica.  Importa referir 

que estes valores correspondem à consideração do valor de cálculo da resistência do betão à 

compressão para mecanismos dúcteis indicado na Tabela 3.3. Se fossem considerados os valores de 

cálculo correspondentes às classes de resistência definidas na Tabela 3.2, os esforços axiais reduzidos 

analisados estariam compreendidos entre 0,18 e 0,68, os quais são valores correntes em estruturas de 

edifícios.  

De modo a obter uma estimativa conservativa da curvatura de cedência,  é necessário, em 

primeiro lugar, conhecer a posição da linha neutra elástica, , que pode ser determinada a partir da 

equação (3.20). No Anexo  2 apresentam-se as hipóteses de cálculo admitidas na dedução da referida 

equação.  
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 =
2 + + + ,

+
2 +

+ + + , +
 

(3.20) 

 
Onde: 

 Coeficiente de homogeneização do aço, igual a / ; 
 Área de armadura à tração do elemento estrutural; 
 Área de armadura à compressão do elemento estrutural; 

,  Área de armadura na alma do elemento estrutural. 

 
Calculado o valor de , a curvatura de cedência é obtida com base na equação (3.21):  

 =
−

 (3.21) 

O momento de cedência, , dos vários elementos pode ser calculado a partir da equação (3.22). 

Esta expressão foi obtida através da análise plana de secções e considerando o equilíbrio de forças 

internas.  

= ( − ) ∙ ∙ + ( − ) ∙ ∙ + 
( )

∙ , ∙

+ ∙ ∙ ∙
 

∙ −   
(3.22) 

 
A rotação de cedência dos elementos, , foi determinada a partir da equação (3.4), indicada em 

3.2.2.1 deste capítulo. Salienta-se que, nesta fase, apenas se mostram os valores finais obtidos para 

, indicando-se no Anexo  3 toda a informação complementar. Na Tabela 3.4 poderão ser consultados 

os valores da curvatura, do momento e da rotação de cedência, calculados para os elementos 

estruturais em análise.  

Tabela 3.4 Determinação da curvatura, momento e rotação de cedência dos elementos.  

 Avaliação da capacidade de rotação na cedência 

 (-)   ( )  ( )  ( )  (%) 

Pilar A ( é ) 0,3 -1054 0,0065 140,2 0,60 

Pilar B ( ã  ) 0,3 -1733 0,0069 396,0 0,73 

Pilar B ( ã  ) 0,3 -1733 0,0109 166,9 0,80 

Viga A ( ) - - 0,0020 34,7 0,38 

Viga A ( ) - - 0,0020 42,1 0,38 

Viga B ( ) - - 0,0043 70,2 0,62 

Viga B ( ) - - 0,0049 133,0 0,75 

 

A curvatura última dos elementos foi obtida recorrendo às funcionalidades do programa de 

cálculo SAP2000, que dispõe de ferramentas para a análise de secções, admitindo como hipótese 

que estas permanecem planas, mesmo numa situação próxima do colapso (hipótese de Bernoulli). 

Deste modo, a partir da integração exata das tensões ao longo da secção dos elementos e 

considerando as propriedades mecânicas dos materiais indicadas para o efeito, obtiveram-se os 

valores para a curvatura última indicados na Tabela 3.5. 

 Alternativamente, o valor de  (e ) poderá também ser calculado com base no método do 

diagrama retangular, como se expõe nas equações (3.23) e (3.24). Embora simplificado, este 
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procedimento tem a vantagem de ser mais rápido que o anterior, garantindo, de igual modo, bons 

resultados.  

Para vigas:  

 = 1,25 ∙ ( − ′) ∙  
(3.23) 

Para pilares:  

 =
0,8 ∙ ∙

 (3.24) 

Na Tabela 3.5 apenas se apresentam os resultados correspondentes a um esforço axial de 0,3, 

para os pilares. No Anexo  4 podem ser consultados todos os casos considerados. A rotação última da 

corda dos vários elementos foi calculada de acordo com os modelos expostos no ponto 3.2.2.2. O valor 

de  .   indicado na Tabela 3.5 corresponde à rotação máxima admitida para elementos primários, 

obtido a partir da divisão de   pelo coeficiente parcial de segurança 1,7.  

Tabela 3.5 Determinação da curvatura e rotação última dos elementos e respetivos fatores de ductilidade. 

 
Avaliação da capacidade de rotação máxima  

 (-)   ( )  ( )   (%) . =
,

 (%) Tipo de  
rotura 

 (-) (-) 

Pilar A ( é ) 0,3 -1054 0,0239 0,87 0,51 Pelo betão 3,7 1,5 

Pilar B ( ã  ) 0,3 -1733 0,0165 0,96 0,56 Pelo betão 2,4 1,3 

Pilar B ( ã  ) 0,3 -1733 0,0369 1,31 0,77 Pelo betão 3,4 1,6 

Viga A ( ) - - 0,1172 3,60 2,12 Pelo aço 59,1 9,5 

Viga A ( ) - - 0,1173 3,60 2,12 Pelo aço 58,3 9,5 

Viga B ( ) - - 0,1014 3,55 2,09 Pelo aço 23,6 5,7 

Viga B ( ) - - 0,0878 3,25 1,91 Pelo betão 18,1 4,3 

3.3.3 Avaliação da capacidade dos elementos estruturais ao corte  

Com base nas baixas taxas de armadura transversal existentes, é razoável afirmar, mesmo antes 

de se efetuarem quaisquer cálculos, que os elementos estruturais em análise possuem uma capacidade 

resistente ao corte relativamente reduzida. Apesar desta constatação, é importante averiguar se a 

resistência em causa é esgotada antes ou após a cedência em flexão, o que, por outras palavras, 

corresponde a avaliar se os elementos chegam a formar rótulas plásticas ou, pelo contrário, colapsam 

antes de tal se verificar. Deste modo, calculou-se, por considerações de equilíbrio, o esforço transverso 

atuante nos elementos, no instante em que o momento fletor na secção mais esforçada se iguala a , 

comparando-se o valor assim obtido com  (equação (3.18)).  Para o caso das vigas, para além do 

esforço transverso que equilibra o momento  , contabilizou-se adicionalmente o esforço de corte 

devido às acções gravíticas, tendo o cálculo sido efetuado de forma simplificada e considerando uma 

combinação de ações quase-permanente. Na Tabela 3.6 expõem-se os resultados obtidos.    

Como se pode observar, os valores obtidos para  são ligeiramente superiores aos 

apresentados na Tabela 3.4, quando se pretendia determinar a capacidade de rotação dos elementos 

estruturais na cedência. A justificação para esta diferença está relacionada com o facto de terem 

assumido valores distintos para a resistência do aço e do betão na determinação de  . Com efeito, 

de acordo com a filosofia do EC8-3, as propriedades dos materiais a considerar para o cálculo poderão 

ser diferentes, consoante o mecanismo ou tipo de dimensionamento que esteja em causa. Como, neste 
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caso, se estão a analisar mecanismos dúcteis que transmitem esforços a mecanismos frágeis, foram 

consideradas as propriedades do betão e do aço indicadas na terceira e sexta coluna da Tabela 3.3, 

respetivamente. 

Tabela 3.6 Verificação de segurança ao esforço transverso dos elementos estruturais.  

 

Esforço transverso atuante na 
cedência 

Esforço transverso 
resistente Verificação 

 
( ) 

 
( ) 

,  
( ) 

,  
( ) 

,  
( ) 

,  
( ) 

 
( ) 

Pilar A 154,2 110,1 - 110,1 14,2 89,0 89,0 
Rotura ao corte antes de 

formar rótula plástica 
Pilar B 

flexão xx 
436,6 311,9 - 311,9 119,0 152,0 152,0 

Rotura ao corte antes de 
formar rótula plástica 

Pilar B 
flexão yy 

234,8 167,7 - 167,7 64,6 152,0 152,0 
Rotura ao corte antes de 

formar rótula plástica 

Viga A  54,6 26,4 46,0 72,4 26,5 81,3 81,3 A viga forma rótula plástica 

Viga A  66,7 26,4 46,0 72,4 26,5 81,3 81,3 A viga forma rótula plástica 

Viga B  93,1 52,1 28,0 80,1 81,1 61,1 81,1 A viga forma rótula plástica 

Viga B  167,6 52,1 28,0 80,1 81,1 61,1 81,1 A viga forma rótula plástica 

 

3.3.4 Análise dos resultados obtidos para a capacidade de rotação 

Por fim, é possível reunir toda a informação e analisar os resultados obtidos. Na Figura 3.4 

expõem-se as rotações máximas que os elementos avaliados conseguem atingir, discriminando-se a 

cores distintas as duas componentes (elástica e plástica) que perfazem o valor total de . De forma 

complementar, na Figura 3.5 mostram-se os factores de ductilidade em rotação e em curvatura 

associados.   

 

Figura 3.4 Rotação máxima dos elementos 
estruturais.  

 

Figura 3.5 Fatores de ductilidade dos elementos 
estruturais.  

A partir dos gráficos exibidos, é possível verificar que a capacidade total de rotação dos pilares 

analisados é, significativamente, inferior à das vigas. A agravar este aspeto, pode também observar-se 

que, para estes elementos, a parcela plástica da rotação é praticamente inexistente, quando comparada 

com a fração elástica. A baixa ductilidade demonstrada é tanto mais penalizante quanto menor for a 
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capacidade para resistir às ações em regime elástico, sendo, neste caso, o Pilar A aquele que possui 

menor resistência. Contudo, o problema é generalizável às duas situações, uma vez que para ações 

sísmicas de maior intensidade, também o Pilar B será forçado a entrar em regime inelástico, colocando-

se, novamente, a mesma questão da escassez de ductilidade.  

É interessante constatar que a rotação máxima obtida para o Pilar B é da mesma ordem de 

grandeza à determinada para o Pilar A, embora o Pilar B tenha uma resistência em flexão claramente 

superior ao A (veja-se, por exemplo, que o valor de   é cerca de 3 vezes maior que  ). 

Este aspeto permite evidenciar que a armadura longitudinal tem uma importância diminuta na 

capacidade de rotação máxima, contribuindo apenas para a resposta do elemento estrutural em regime 

elástico. O valor de  é fundamentalmente influenciado pela taxa de armadura transversal ou, de 

forma equivalente, pelo confinamento do núcleo de betão, o qual é bastante reduzido em ambas as 

situações.  

É, ainda, importante evidenciar que, para qualquer um dos níveis de esforço axial atuante 

considerado, se verificou que a capacidade última dos pilares era sempre condicionada pela extensão 

máxima do betão e não pela do aço. Tal indica que a rotura deverá ocorrer de forma relativamente 

frágil, dado que o material em causa não se encontra confinado de forma eficaz.  

Relativamente às vigas, note-se que ambas apresentam uma ductilidade e uma capacidade de 

rotação notoriamente superior à dos pilares. Uma vez que não estão sujeitos a esforços axiais, a rotura 

destes elementos dá-se pelo aço à tracção, o que lhes possibilita uma resposta muito mais dúctil. Em 

particular, a Viga A apresenta melhores resultados, uma vez que o aço existente tem uma capacidade 

de deformação superior ao utilizado na Viga B.  

Com base na avaliação realizada, conclui-se que os elementos estruturais em estudo, sobretudo 

os verticais, apresentariam um desempenho sísmico superior, caso a sua capacidade fosse potenciada, 

de modo a aumentar a ductilidade em rotação e em curvatura. Este objetivo poderá ser atingido através 

de um melhor e mais eficaz confinamento dos elementos. Deste modo, propõe-se um reforço sísmico 

por encamisamento de secções, técnica que permite melhorar localmente a capacidade dos elementos.  

Escolhida a metodologia de reforço a implementar, resta apenas definir se todos os elementos 

estruturais deverão ser sujeitos a intervenção. De acordo com [1], a não ser que existam deficiências 

muito substanciais e específicas em vigas, o reforço sísmico local deverá ser limitado aos elementos 

verticais, estendendo-se, eventualmente, aos nós de ligação com as vigas. Os motivos que 

fundamentam a referida opção são, essencialmente, os seguintes:  

i. Ao contrário do que ocorre em elementos verticais, onde o espaço envolvente se poderá 

encontrar desobstruído, reforçar vigas é tecnicamente muito mais complexo, uma vez que 

estas se apresentam estruturalmente ligadas à laje; 

ii. O conhecimento adquirido a partir da ocorrência de sismos no passado indica que os danos 

em vigas são muito menos frequentes relativamente aos observados em pilares e paredes 

resistentes, para além do facto do seu eventual colapso ter um efeito mínimo na estabilidade 

da estrutura;  

iii. Mesmo que, à data da execução da obra, ainda não existisse qualquer regulamento anti-

sísmico em vigor, o dimensionamento das vigas para ações gravíticas fornece-lhes, de um 
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modo geral, as taxas de armadura necessárias e pormenorizações adequadas para uma 

resposta suficientemente eficiente à acção sísmica (ao contrário do que ocorre para os 

elementos verticais, onde a ausência destas preocupações sísmicas tem um impacto muito 

mais relevante).  

Pelos motivos apresentados, opta-se por reforçar apenas os elementos verticais, de forma a 

aumentar a capacidade de deformação dos mesmos. Este assunto será retomado no capítulo seguinte. 

3.3.4.1 Comparação entre modelos físicos e empíricos  

De forma a efetuar uma avaliação mais completa, considerou-se oportuno analisar, de igual 

modo, a capacidade de rotação dos pilares, obtida através de modelos empíricos, como os 

apresentados nas equações (3.8) e (3.9). Os resultados calculados expõem-se na Figura 3.6 e Figura 

3.7, a azul escuro, (a azul claro, indicam-se os valores, obtidos com base em modelos físicos). Foram 

considerados esforços axiais reduzidos no intervalo de 0,1 a 0,4.  

 

Figura 3.6 Capacidade de rotação do Pilar A (modelo 
físico versus empírico).  

 

Figura 3.7 Capacidade de rotação do Pilar B (modelo 
físico versus empírico).  

Para o Pilar A, os valores calculados através da equação (3.8) (modelos empíricos) foram ainda 

multiplicados por 0,8, de modo a ter em consideração que os varões são lisos, tendo como resultado 

final os valores apresentados na Figura 3.6. Por outro lado, para o Pilar B, os valores determinados 

com base na equação (3.8) foram divididos por 1,2, dado que o elemento em causa não foi 

pormenorizado para a ação sísmica. As referidas considerações foram efetuadas com base no 

estipulado em [6]. 

Como se mostra na Figura 3.6 e Figura 3.7, a rotação máxima obtida a partir de modelos 

empíricos é cerca de 3,4 vezes superior ao valor determinado com base em modelos físicos, para o 

caso do Pilar A, e cerca de 2,6 vezes superior, para o caso do Pilar B. A discrepância entre os resultados 

obtidos evidencia que a primeira metodologia analisada poderá ser demasiado conservativa 

relativamente à opção com base em modelos empíricos. Apesar deste aspeto, a avaliação com base 

em modelos físicos permite analisar outros parâmetros de interesse, tais como a curvatura última do 

elemento e os correspondentes fatores de ductilidade em curvatura, que não são conhecidos a partir 

da segunda abordagem. Ao longo do estudo, será frequentemente efetuada a comparação entre as 
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duas metodologias, dando-se especial relevância aos modelos físicos, uma vez que que permitem uma 

melhor compreensão do comportamento dos elementos. 

3.3.5 Análise dos resultados obtidos para o corte 

A partir dos dados apresentados na Tabela 3.6, verificou-se que o Pilar A e o Pilar B apresentam 

uma resistência ao corte, , inferior ao esforço transverso que equilibra o momento . Deste modo, 

conclui-se que o eventual colapso dos referidos elementos estará associado a uma rotura frágil por 

esforço transverso, que ocorrerá para pequenas deformações e antes de ser possível atingir a cedência 

nas secções de extremidade mais esforçadas.  

Pelos motivos enunciados, os elementos estruturais indicados deverão ser sujeitos a um reforço 

de caráter local, tendo em vista o aumento da sua capacidade ao corte. No ponto seguinte, estipulam-

se os esforços de corte atuantes para os quais os referidos elementos deverão ser dimensionados, 

valores que serão necessários no próximo capítulo. 

3.3.5.1 Dimensionamento ao esforço transverso por capacidade real 

De acordo com os princípios do dimensionamento por capacidade real, o esforço transverso 

atuante deverá ser calculado por equilíbrio, tendo em consideração os momentos máximos 

(resistentes) suscetíveis de atuar. Admitindo a formação de rótulas plásticas nas secções de 

extremidade dos elementos, o EC8-3 indica a equação (3.25) para o cálculo de .   

 = , + ,
 (3.25) 

Onde:  

,   Momento máximo resistente nas extremidades do elemento, obtido com base nas propriedades 

médias do aço e do betão multiplicadas pelo fator de confiança atribuído aos materiais (ver 
Tabela 3.3 – capacidade real);  

 Altura livre entre os dois nós de extremidade.   
 

Os momentos resistentes foram calculados assumindo um esforço axial reduzido de 0,4. Os 

resultados obtidos para  apresentam-se na Tabela 3.7.  

Tabela 3.7 Cálculo do esforço transverso atuante por capacidade real de acordo com o EC8-3.  

 M ,  (kNm) M ,  (kNm) H  (m) V  (kN) 

Pilar A (simétrica) 158,4 158,4 2,10 150,9 

Pilar B (flexão xx) 443,1 443,1 2,25 393,9 

Pilar B (flexão yy) 244,9 244,9 2,25 217,7 
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4 Reforço sísmico de elementos estruturais  

4.1 Introdução 

No capítulo anterior foi realizada uma avaliação do desempenho sísmico de elementos 

estruturais, tendo-se recomendado, após analisar os resultados obtidos, o reforço daqueles que 

apresentavam menor capacidade. De forma a dar continuidade ao tema anterior, o presente capítulo 

tem como principal objetivo reforçar localmente os referidos elementos, recorrendo, para o efeito, ao 

seu encamisamento através de três técnicas distintas. 

O capítulo encontra-se dividido em cinco partes. Para além da presente Introdução, os três 

posteriores subcapítulos descrevem detalhadamente os vários tipos de encamisamento considerados, 

apresentando soluções para o reforço dos elementos analisados no capítulo 3 e calculando a 

capacidade dos mesmos após a intervenção. A quinta e última parte é dedicada à análise e comparação 

dos resultados obtidos pelas várias técnicas, de forma a inferir relativamente à eficácia de cada uma 

delas.  

4.2 Reforço por encamisamento de secções com betão armado 

O primeiro tipo de reforço local a ser estudado corresponde ao encamisamento de secções com 

betão armado. Pretende-se avaliar a viabilidade e eficácia da referida técnica para aumentar a 

ductilidade e a resistência ao corte dos elementos estruturais ilustrados no capítulo anterior.  

4.2.1 Recomendações construtivas para o reforço 

Antes de se apresentarem as propostas de reforço para os dois pilares selecionados, é 

importante estabelecer algumas linhas de orientação genéricas e aplicáveis a qualquer elemento 

estrutural, sujeito ao tipo de intervenção em estudo. Deste modo, caso se pretenda aumentar o 

confinamento de um elemento e/ou a sua resistência ao corte, deverão ser tidas em consideração as 

seguintes recomendações:  

i. O reforço deverá ser interrompido antes de atingir a secção de extremidade. A descontinuidade 

deverá apresentar uma extensão mínima de 10 milímetros entre a secção onde o reforço é 

terminado e a secção correspondente ao início do nó de ligação [5].  Justificação: Este detalhe 

construtivo é fundamental para o correto desempenho do elemento, de acordo com o objectivo 

inicial do reforço. A extensão do encamisamento até à secção extrema, mesmo sem a 

continuação da armadura longitudinal através do nó, (procedimento que é adotado quando se 

pretende aumentar a resistência à flexão), poderá conduzir a um acréscimo indireto da rigidez 

e da resistência à flexão do próprio elemento. Considerado de forma isolada, este aspeto 

poderia assumir-se vantajoso. Contudo, é necessário ter em linha de conta que a um aumento 

do momento resistente está associado um possível aumento do esforço de corte atuante, 

situação que se pretende sempre evitar.  
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ii. O espaçamento entre cintas consecutivas não deverá ser inferior a 7,5  centímetros. 

Justificação: Este limite mínimo é estabelecido de modo a não comprometer a qualidade da 

betonagem, não se tratando de uma característica específica do reforço, mas sim uma 

particularidade comum a todas as estruturas de betão armado.  

iii. A camada de reforço deverá ter, pelo menos, uma espessura de 7,5-10,0 centímetros [1]. 

Justificação: A necessidade de assegurar, pelo menos, o referido limite mínimo para a 

camada adicional de betão deve-se a dois fatores distintos. Em primeiro lugar, por questões de 

durabilidade, é importante dispor de um recobrimento adequado para as armaduras. Por outro 

lado, é também necessário garantir uma correta amarração das cintas de reforço, de forma a 

evitar que, após a delaminação do betão de recobrimento, estas tendam a “abrir” para fora do 

plano da secção, devido às elevadas tensões laterais a que estão sujeitas. Caso tal sucedesse, 

o efeito de confinamento do elemento inicial, promovido pelo reforço, seria perdido. Por este 

motivo, de acordo com o EC8-1, deverão ser previstos ângulos de dobragem de 135°  das 

armaduras para o interior do núcleo de betão, bem como comprimentos de amarração mínimos. 

É sobretudo devido a estes comprimentos mínimos estipulados que não é possível dimensionar 

o reforço com espessuras inferiores ao limite mencionado (7,5 a 10 centímetros).  

iv. Poderão adotar-se varões longitudinais com diâmetros reduzidos. Justificação: A armadura 

longitudinal colocada é apenas necessária por motivos construtivos, servindo de apoio à 

armadura de confinamento. Como se mencionou no ponto i, esta é interrompida antes de atingir 

as secções de extremidade do elemento, não tendo, como tal, qualquer efeito na sua 

resistência.  

v. Caso o elemento tenha a resistência ao corte necessária e apenas se pretenda aumentar a sua 

ductilidade, fora das rótulas plásticas não será necessário confinar a secção. O comprimento 

do encamisamento nas zonas críticas, , poderá ser obtido a partir da seguinte expressão 

indicada em [8]: = max ℎ ; ; 0,45 , onde ℎ  é a maior dimensão da secção transversal do 

pilares e  é o comprimento livre do pilar, ambos em metros.  

4.2.2 Aumento da ductilidade  

No que diz respeito a ações sísmicas, o encamisamento de secções com betão armado é a única 

técnica de reforço, das que serão analisadas, com potencialidade para aumentar eficazmente o 

momento resistente nas secções de extremidade dos elementos (bem como a resistência dos 

correspondentes nós de ligação). Apesar desta vantagem em relação às restantes metodologias, o 

objetivo previamente definido consiste, apenas, em confinar os elementos antigos, de forma a aumentar 

a sua ductilidade, não se pretendendo conferir maior resistência em flexão aos mesmos. Por este 

motivo, de acordo com as recomendações construtivas descritas, a armadura longitudinal deverá ser 

interrompida a alguns centímetros das secções de extremidade dos elementos a reforçar. Só desta 

forma será possível efetuar, posteriormente, uma justa comparação entre as várias técnicas de reforço 

aplicadas, já que nas restantes, o aumento da resistência à flexão e ao corte nas zonas dos nós de 

ligação não é, ainda, um assunto bem estabelecido, [1].  
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Ao longo deste subcapítulo proceder-se-á à exposição da metodologia indicada no EC8-3 para 

o dimensionamento de elementos estruturais encamisados com betão armado, propondo-se, numa 

fase posterior, os reforços para os pilares analisados, no capítulo anterior. Contudo, uma vez que o 

encamisamento com betão armado introduz importantes mudanças na geometria dos elementos, será 

necessário avaliar, previamente, o modelo de cálculo a considerar para o reforço.  

4.2.2.1 Elementos monolíticos equivalentes 

De acordo com [1], um elemento estrutural sujeito ao tipo de reforço em análise apresenta um 

comportamento bastante complexo, estando o seu desempenho à ação sísmica fortemente dependente 

das condições de aderência na interface entre o betão de reforço e o antigo. Apesar da referida 

complexidade, a EN 1998-3 adota uma abordagem simplificada para o cálculo da capacidade de um 

elemento após o seu reforço, através da introdução do conceito de elementos monolíticos equivalentes. 

A partir desta hipótese é possível substituir, para efeitos de cálculo, o elemento compósito real por um 

elemento monolítico fictício, no qual as resistências e/ou capacidades obtidas são alteradas 

relativamente aos valores “reais” (i.e., os que seriam obtidos se o elemento fosse efetivamente 

monolítico), de forma a ter em conta o comportamento de compósito não considerado.  

Conforme a filosofia da norma, para reforços que visem apenas aumentar a ductilidade de um 

elemento, o modelo de cálculo a adotar deverá consistir num elemento monolítico equivalente com a 

geometria inicial (a que tinha antes do reforço), considerando, adicionalmente, que se encontra 

“encamisado” por uma armadura de confinamento correspondente à armadura nova. Na Figura 4.1 

esquematiza-se o referido modelo, expondo-se, à esquerda, a secção transversal do elemento “real” 

reforçado e, à direita, a do elemento monolítico equivalente a considerar para o dimensionamento.  

 

Figura 4.1 Modelo de cálculo para o aumento da ductilidade, de acordo com [1] e [5]. 

No Anexo  7 expõe-se detalhadamente como deverão ser consideradas todas as propriedades 

utilizadas para esta avaliação. A informação disponibilizada corresponde a uma síntese das sugestões 

encontradas na EN 1998-3 e em [1], tendo sido meticulosamente seguida no presente estudo.  

4.2.2.2 Metodologia para o cálculo da capacidade de rotação após reforço 

Apresentada a filosofia dos elementos monolíticos equivalentes, indicam-se as expressões 

sugeridas na EN 1998-3 para a determinação da capacidade de rotação da corda de elementos sujeitos 

a reforço por encamisamento com betão armado. De acordo com esta norma, são permitidas duas 



40 

abordagens diferentes para o cálculo, sendo uma baseada em modelos empíricos e outra em modelos 

físicos.  

 Abordagem com base em modelos empíricos 

O valor de , após o reforço com betão armado, pode ser obtido a partir da consideração de 

um novo termo no expoente de 25 na equação (4.1), tal como se expõe de seguida:  

=
1

0,016 ∙ (0,3 ) ∙
(0,01; ´)
(0,01; )

,

∙ 9;
ℎ

,

∙ 25 ∙ (1,25 ) (4.1) 

Onde:  
 Tensão de cedência da armadura transversal de reforço, (de acordo com o EC8-3, as 

propriedades mecânicas de materiais novos são obtidas com base em valores caraterísticos e 
tendo em consideração que se estão a avaliar mecanismos dúcteis). 

 = , igual à taxa geométrica da armadura transversal de reforço, paralela à direcção  do 

carregamento, onde  corresponde ao espaçamento considerado entre cintas consecutivas e 
 à largura da secção inicial (consultar o Anexo  7 e o ponto 4.2.2.1); 

 Coeficiente de eficácia do confinamento, igual a ∙ , onde, por sua vez:  

  Coeficiente de eficácia do confinamento em planta = 1 −
∑

; 

  Coeficiente de eficácia do confinamento em alçado (admite-se um valor unitário, de 
acordo com o estipulado em [1] e [5] e no Anexo  7).  

 Abordagem com base em modelos físicos 

Alternativamente, o valor de , após o reforço, poderá ser estimado com base numa 

expressão idêntica à apresentada no capítulo anterior, a qual, de modo a contabilizar a filosofia dos 

elementos monolíticos equivalentes, deverá sofrer algumas modificações (equação (4.2)).  

 =
1 ∗ + − ∙ ∙ 1 −

0,5
 (4.2) 

Onde: 
 Curvatura de cedência, admitida igual ao valor calculado antes do reforço, se a condição  do 

ponto 4.2.1 for cumprida (ver Anexo  7);  
 Curvatura última do elemento após o reforço (obtida com base num modelo de confinamento 

apropriado); 
∗ Rotação de cedência do elemento monolítico equivalente, determinada a partir da equação 

(4.12), (o símbolo “*” pretende representar propriedades do elemento monolítico equivalente); 
 Comprimento da rótula plástica, obtido a partir da equação (4.6). 

 
Os Eurocódigos disponibilizam dois modelos distintos que pretendem reproduzir o 

comportamento de elementos de betão confinados através de uma armadura transversal de aço. Nas 

equações (4.3), (4.4), (4.5) e (4.6) mostram-se as expressões correspondentes ao modelo indicado no 

EC8 e nas equações (4.7), (4.8), (4.9) e (4.10) as relativas ao modelo de confinamento do EC2.  

Modelo de confinamento do EC8-3:  

 = 1 + 3,7
,

 (4.3) 

 = 1 + 5 ∙ − 1  (4.4) 
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 , = 0,004 + 0,5  (4.5) 

 =
30

+ 0,2ℎ + 0,11  (4.6) 

Modelo de confinamento do EC2-1:  

 = 1,125 + 2,5  (4.7) 

 =  (4.8) 

 , = + 0,2  (4.9) 

 = 0,1 + 0,17ℎ + 0,24  (4.10) 

Onde: 
 Tensão máxima à compressão do betão confinado; 
 Extensão do betão confinado correspondente à tensão máxima ; 

,  Extensão máxima de encurtamento da fibra mais solicitada; 

 Coeficiente de eficácia do confinamento (obtido do modo referido anteriormente).  
 

De acordo com o mencionado em 4.2.2.1, para efeitos de verificação de segurança, algumas das 

grandezas obtidas, a partir das equações anteriores, deverão ainda ser sujeitas a alteração, com o 

objectivo de reproduzir, de forma mais próxima, o real comportamento do elemento compósito. Esta 

modificação pretende considerar as condições existentes na interface entre o betão antigo e o de 

reforço e as incertezas inerentes ao modelo de cálculo utilizado. Nas equações (4.11), (4.12) e (4.13) 

expõem-se as expressões sugeridas pela EN 1998-3 para o cálculo da capacidade de deformação de 

um elemento reforçado por encamisamento com betão armado, (os valores finais a considerar 

apresentam-se com o símbolo “*”; as variáveis à direita das equações deverão ser obtidas de acordo 

com as expressões atrás definidas).  

 M∗ = 1,0 ∙ M  (4.11) 

 θ∗ = 1,05 ∙ θ  (4.12) 

 θ∗ = 1,0 ∙ θ  (4.13) 

4.2.2.3 Solução de reforço para os elementos estruturais 

Para saber que tipo de reforço deverá ser proposto para os pilares, é necessário definir o nível 

de exigência a cumprir, visto que não foi realizada qualquer análise estrutural. De forma a testar a 

capacidade das diferentes técnicas de reforço, assumiu-se um nível de exigência de deformação 

relativamente elevado para o tipo de estruturas que incluem os elementos analisados, sendo que se 

considerou para ambos os pilares uma exigência, em termos de rotações, de 2,50%  

Com base nas rotações exigidas, e adotando uma abordagem de cálculo de acordo com modelos 

empíricos (equação (4.1)), concluiu-se que seria necessário colocar as taxas de armadura transversal 

de reforço, , que se indicam na Tabela 4.1. Nos cálculos considerou-se que ambos os pilares eram 
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elementos primários na resistência à ação sísmica, pelo que o coeficiente de segurança, , adotado 

na equação (4.1)  foi de 1,5. Assumiu-se, também, um esforço axial reduzido de 0,3 para as rotações 

exigidas. O valor da rotação última após o reforço, ∗ , foi determinado através da equação (4.13).  

Tabela 4.1 Dimensionamento do encamisamento com betão armado a partir de modelos empíricos.  

 

Dados Dimensionamento da solução 

Rotação 
pretendida 

θ  (%) 

Taxa de armadura 
necessária 

ρ  (%) 
Pormenorização 

Taxa de armadura 
colocada 
ρ  (%) 

Rotação 
final 

θ∗  (%) 

Pilar A 2,50 0,87 
ϕ10//0,075  
(4 ramos) 

1,05 2,65 

Pilar B 2,50 1,18 
ϕ12//0,100  
(4 ramos) 

1,29 2,57 

 

Na Figura 4.2 ilustra-se a geometria e a pormenorização de armaduras dos pilares, após o seu 

encamisamento com betão armado. Os reforços propostos foram realizados com base nas taxas de 

armadura obtidas na Tabela 4.1 e nas recomendações expostas em 4.2.1.  

PILAR A PILAR B 

 

 

Figura 4.2 Proposta de reforço sísmico por encamisamento com betão armado para o Pilar A e Pilar B.  

 
O encamisamento da Figura 4.2 deverá estender-se ao longo de um comprimento de 50 

centímetros, para o Pilar A, e de 60 centímetros, para o Pilar B. Fora das zonas críticas, o reforço 

poderá apresentar uma pormenorização de armaduras diferente, consoante a resistência ao corte que 

for necessária (assunto tratado em 4.2.3.3).  

 

Tabela 4.2 Geometria e armadura dos pilares após o encamisamento com betão armado.  

 
Geometria após reforço Armadura transversal de reforço 

b (m) h (m) ecamada (m) c (m)  (%) s (m) Pormenorização Nº de ramos 

Pilar A 0,60 0,60 0,10 0,03 1,05% 0,075 ϕ10//0,075 4 

Pilar B 0,57 0,82 0,11 0,03 1,29% 0,100 ϕ12//0,100 4 
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Tabela 4.3 Propriedades mecânicas da armadura de reforço utilizada (A500 NR SD).  

Material Tipo 
 

( ) 

 

( ) 

 

(%) 

 
(%) 

Classe de 
ductilidade 

Tipo de 
varões 

 
( ) 

Aço 500 500 435 0,2 7,50    200 

Nota: na Tabela 4.3 não foram indicadas, de forma propositada, as propriedades mecânicas do betão de reforço 
utilizado. Como se pode verificar no Anexo  7 ou na Figura 4.1, o cálculo da capacidade de deformação de um 
dado elemento após o seu encamisamento com betão armado não depende do tipo de betão de reforço empregue, 
mas apenas da armadura de confinamento utilizada.  

 
Foi também efetuado o dimensionamento dos reforços com base em modelos físicos, de forma 

a comparar os resultados com os da Tabela 4.1. Para tal, procedeu-se à análise plana das secções 

dos pilares, de modo a determinar os valores de  e . É importante referir que o valor da curvatura 

última foi estimado considerando o confinamento produzido pelas cintas através de um dos modelos 

indicados anteriormente.  Os dois modelos foram analisados, tendo-se adotado aquele que conduziu 

aos valores mais conservativos para  e , , como se mostra na Tabela 4.4. No Anexo  8 expõe-se 

a relação constitutiva considerada para o betão após o encamisamento.  

Tabela 4.4 Resistência e extensão última à compressão do betão confinado através de cintas de aço.  

 α  (−) α  (−) α (−) f  (MPa) σ  (MPa) f  (MPa) f  (MPa) ε ,  (%) 

Pilar A 0,48 1,00 0,48 500 2,52 23,3 32,5 2,57 

Pilar B 0,41 1,00 0,41 500 2,68 27,5 37,6 2,35 

 
Uma vez estimada a curvatura última do elemento após o reforço, a rotação máxima da corda foi 

obtida através das equações (4.2) e (4.13). Os resultados finais mostram-se na Tabela 4.5.   

Como a armadura longitudinal e o betão de reforço são interrompidos a cerca 10 milímetros das 

secções de extremidade do elemento, é válido admitir que tanto a curvatura como o momento de 

cedência apresentam valores iguais aos que tinham sido calculados antes do reforço. Deste modo, as 

únicas propriedades efetivamente potenciadas com o encamisamento são as associadas ao 

comportamento do elemento próximo da rotura, devido a um aumento da taxa de armadura transversal 

e, consequentemente, a uma melhoria do confinamento da peça, (fatores que, por sua vez, se refletem 

no valor de  e ).  

Tabela 4.5 Dimensionamento do encamisamento com betão armado a partir de modelos físicos.  

 
Resultados finais 

 (−) φ  (m ) φ  (m ) L  (m) θ∗  (%) θ∗  (%) 

Pilar A 0,3 0,007 0,239 0,167 0,63 2,14 

Pilar B 0,3 0,007 0,123 0,245 0,76 1,98 

 

Como se pode constatar a partir dos resultados apresentados, a avaliação com base em 

modelos físicos conduz a estimativas para a rotação última mais conservativas relativamente à 

avaliação com base em modelos empíricos. Este assunto é abordado com maior detalhe em 4.5.1.  
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4.2.3 Aumento da resistência ao corte  

Seguidamente, proceder-se-á à apresentação e cálculo da capacidade resistente dos reforços 

ao corte para os dois pilares em estudo. O texto e a exposição dos resultados encontram-se 

organizados segundo a mesma ordem de raciocínio adotada no ponto anterior.  

4.2.3.1 Elementos monolíticos equivalentes 

De modo a determinar a capacidade resistente ao corte dos elementos após o reforço, é 

necessário, em primeiro lugar, definir as hipóteses de cálculo a considerar para esta nova situação. A 

filosofia dos elementos monolíticos equivalentes já foi mencionada em 4.2.2.1, pelo que, apenas se 

expõe a geometria a adotar para o respetivo modelo de cálculo (Figura 4.3).  

 
Figura 4.3 Modelo de cálculo para aumento da resistência ao corte, de acordo com [5] e [1]. 

A comparação da Figura 4.3 com a Figura 4.1 permite verificar que o elemento monolítico 

equivalente a considerar difere consoante o tipo de reforço em causa. Como se pode observar, para 

este caso em particular, as dimensões transversais a considerar são as correspondentes à geometria 

do elemento após a execução do reforço. Para além disso, [5] admite ainda que as propriedades do 

betão de reforço (a cinzento na Figura 4.3) se deverão aplicar a toda a secção e que, de forma 

conservativa, se deverá desprezar a armadura transversal já existente, contabilizando-se apenas a 

nova armadura. No Anexo  7 estipula-se o modo como deverão ser definidas as propriedades 

geométricas e mecânicas correspondentes ao elemento fictício exposto. 

4.2.3.2 Metodologia para o cálculo da resistência ao corte após o reforço 

No que diz respeito aos esforços de corte resistentes,  , existem duas situações distintas a 

considerar, correspondentes à avaliação da capacidade dos elementos ao corte nas rótulas plásticas e 

fora destas zonas. Como se referiu em 3.2.3.2, a resistência degrada-se mais rapidamente nas secções 

de extremidade dos elementos, uma vez que é aí que as deformações plásticas tendem a concentrar-

se, motivo pelo qual a avaliação terá de ser feita separadamente. 

 Expressões para o cálculo da resistência ao corte nas zonas fora das rótulas plásticas 

Para todas as secções que permaneçam em regime linear, a resistência ao corte de elementos 

reforçados deverá ser obtida a partir da equação (4.14).  



45 

 V = min(V ,
ç ; V , ) (4.14) 

 V ,
ç =

A ç

s
∙ z ∙ cot θ ∙ f  (4.15) 

Onde: 
f  Valor de cálculo da tensão de cedência do aço de reforço, obtida a partir da divisão do seu 

valor característico pelo fator parcial de segurança do material de acordo com o EC2-1.  

 Expressões para o cálculo da resistência ao corte nas zonas das rótulas plásticas 

Para as zonas do elemento reforçado onde as deformações plásticas tendem a concentrar-se, o 

cálculo da resistência ao corte cíclico deverá ser realizado através da equação (4.16). 

 V = min(V ; V , ) (4.16) 

 V  =
1

γ
h − x
2L

min(N; 0,55A f ) + 1 − 0,05min 5; μ ∙ V ç + V ç  (4.17) 

Onde:  

V ç  Contribuição do betão para a resistência, obtida com base na equação (3.17), mas 
considerando a geometria após o reforço (de acordo com o especificado em 4.2.3.1 ou 
no Anexo  7); 

V ç  Contribuição da armadura transversal de reforço, obtida com base na equação (3.11) 
ou (3.12), mas tendo em conta as propriedades especificadas no Anexo  7 e um θ de 
45°.   

A expressão (4.17) apresenta um formato idêntico ao exposto na equação (3.16) do capítulo 

anterior, quando se pretendia avaliar a capacidade resistente dos elementos estruturais antes de serem 

submetidos a qualquer reforço. As principais diferenças estão relacionadas com os valores de  e , 

que deverão, para esta situação, ser determinados de acordo com a filosofia dos elementos monolíticos 

equivalentes e conforme o Anexo  7.  

Tal como se indicou em 4.2.2.2, também neste caso o valor de  obtido a partir das equações 

(4.14) ou (4.16) deverá ser modificado de modo a ter em conta o comportamento na interface entre o 

betão antigo e o de reforço. Para esse efeito, a EN 1998-3 indica a seguinte expressão: 

 V ∗ = 0,9 ∙ V  (4.18) 

Onde: 
V ∗ Valor final da resistência ao corte a considerar para o elemento reforçado (de acordo com a 

metodologia dos elementos monolíticos equivalentes proposta na EN 1998-3).  
 

4.2.3.3 Solução de reforço para os elementos estruturais 

Na Figura 4.4 apresentam-se as soluções de reforço ao corte para os dois pilares nas zonas 

exteriores às rótulas plásticas. Por oposição ao encamisamento da Figura 4.2, neste caso apenas se 

consideraram estribos verticais, dada a sua maior eficácia na resistência ao corte, relativamente à 

armadura diagonal. Os dados relativos aos reforços propostos indicam-se na Tabela 4.6.  
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PILAR A PILAR B 

 

 

Figura 4.4 Proposta de reforço ao corte por encamisamento com betão armado para o Pilar A e Pilar B. 

Tabela 4.6 Propriedades geométricas da armadura de reforço utilizada.  

 

Rótulas plásticas  
(de acordo com a Figura 4.2) 

Fora das rótulas plásticas  
(de acordo com a Figura 4.4) 

A /s 
(cm /m) 

Pormenorização 
ρ  
(%) 

A /s 
(cm /m) 

Pormenorização 
ρ  
(%) 

Pilar A 35,8 ϕ10//0,075 (4 ramos) 0,89 5,2 ϕ10//0,30 (2 ramos) 0,13 

Pilar B 38,6 ϕ12//0,100 (4 ramos) 1,10 9,0 ϕ12//0,25 (2 ramos) 0,26 

 
Tendo em conta a área de armadura transversal dimensionada, na Tabela 4.7 apresenta-se a 

verificação da segurança ao corte para os pilares reforçados, nas zonas exteriores às rótulas plásticas. 

Os esforços de corte resistentes, ∗, foram calculados com base nas equações (4.14) e (4.18). Os 

esforços de corte atuantes,  , indicados em 3.3.5.1, foram obtidos com base nos princípios de 

dimensionamento por capacidade real. 

Tabela 4.7 Verificação da segurança após o encamisamento com betão armado fora das rótulas plásticas. 

 
Verificação de segurança ao corte: secções fora das rótulas plásticas 

V ,   
(kN) 

V ,  
(kN) 

V ,
ç  

(kN) 
θ  
(°) 

V ∗ 
(kN) 

V   
(kN) 

V  ≤ V ∗ 

Pilar A 1384,4 14,2* 197,2 30 177,4 150,9 Verifica 

Pilar B 1701,3 116,7* 474,2 30 426,8 393,9 Verifica 

* Contribuição não considerada de acordo com a filosofia dos elementos monolíticos equivalentes [5].  

Os reforços para os dois pilares nas secções correspondentes às rótulas plásticas foram 

apresentados em 4.2.2.3, tendo sido escolhida uma área de armadura transversal que permitisse 

alcançar a rotação exigida. Deste modo, para estas zonas em particular, foi apenas necessário 

averiguar se a área de armadura inicialmente dimensionada seria suficiente para verificar a segurança 

ao corte, como se indica na Tabela 4.8. Os esforços de corte resistentes,  
∗, apresentados na Tabela 

4.8, foram obtidos a partir das equações (4.16) e (4.18). Nos cálculos considerou-se que ambos os 

pilares eram elementos primários na resistência à ação sísmica, pelo que o coeficiente de segurança, 

, adotado na equação (4.17)  foi 1,15.  



47 

Tabela 4.8 Verificação da segurança após o encamisamento com betão armado nas rótulas plásticas. 

 
Verificação de segurança ao corte: secções nas rótulas plásticas 

V ,   
(kN) 

V  
(kN) 

V ç  
(kN) 

θ 
(°) 

V ç  
(kN) 

μ  
(−) 

V  
(kN) 

V  
∗ 

(kN) 
V   
(kN) 

V  ≤ V  
∗ 

Pilar A 1384,4 14,2* 608,6 45 55,4 4,2 544,0 604,4 150,9 Verifica 

Pilar B 1701,3 116,7* 883,9 45 79,1 5,0 900,2 810,1 393,9 Verifica 

* Contribuição não considerada de acordo com a filosofia dos elementos monolíticos equivalentes [5].  

 
Como era expectável, ambos os pilares verificam a segurança ao corte nas secções junto à base, 

devido às elevadas taxas de armadura transversal colocadas para aumentar o confinamento.   

4.3 Reforço por encamisamento de secções com CFRP 

4.3.1 Recomendações construtivas para o reforço  

À semelhança do que foi efetuado em 4.2.1, expõem-se algumas recomendações que deverão 

ser tidas em consideração, caso se pretenda aumentar a capacidade de um elemento estrutural através 

do seu encamisamento com materiais poliméricos. Deste modo:  

i. Para secções retangulares, numa fase prévia à aplicação do compósito (manta ou laminado), 

os cantos da secção transversal do elemento deverão ser arredondados num raio mínimo de 

15-30 milímetros [1],[9]. Justificação: O arredondamento dos cantos da secção transversal do 

elemento é um procedimento necessário para evitar concentrações de tensões demasiado 

elevadas nestes pontos angulosos, que poderão induzir a rotura do sistema compósito. Para 

além disso, tal como se verá em 4.3.2.1, quanto maior for o raio de arredondamento dos cantos 

da secção, mais eficaz será o seu confinamento em planta (no limite, para secções circulares, 

o fator de eficácia do confinamento em planta, , é igual a um);   

ii. O encamisamento da secção deverá começar/terminar a cerca de 10-15 milímetros da secção 

de extremidade do elemento [1].  Justificação: Este espaçamento deverá ser adotado de modo 

a evitar um aumento da capacidade à flexão nas secções mais esforçadas, devido à maior 

resistência do betão à compressão conferida pelo encamisamento. O referido aumento do 

momento resistente poderia ser prejudicial, na medida que possibilita a existência de esforços 

de corte mais elevados no elemento.  

iii. Deverá ser garantido um comprimento mínimo de sobreposição de 150-200 milímetros entre o 

início e o final da camada de reforço que é aplicada ao longo do perímetro da secção [9]. 

Justificação: O comprimento mencionado destina-se a assegurar uma correta amarração do 

compósito de reforço colocado ao elemento.  

iv. Para o reforço de pilares, o sistema compósito deverá ser colocado com as suas fibras 

orientadas perpendicularmente ao eixo do elemento [9].  
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4.3.2 Aumento da ductilidade 

A partir das recomendações atrás enunciadas, pretende-se, neste momento, aumentar a 

ductilidade dos pilares em estudo através do seu encamisamento com materiais compósitos. Este 

objetivo será alcançado a partir da colagem externa de mantas de CFRP, que deverão ser aplicadas 

ao longo do perímetro das secções dos elementos a reforçar e nas zonas onde, potencialmente, se 

irão formar rótulas plásticas.  

4.3.2.1 Metodologia para o cálculo da capacidade de rotação após reforço 

 Abordagem com base em modelos empíricos 

De acordo com a EN 1998-3, a rotação última da corda, , de um elemento estrutural 

encamisado com FRP’s poderá ser determinada com base na equação (3.8), exposta anteriormente, a 

qual deverá ser devidamente modificada de modo a contabilizar a armadura de reforço colocada. Nesse 

sentido, [5] explicita que seja adicionado ao expoente do penúltimo termo da referida expressão uma 

nova parcela, relativa à contribuição do FRP, tal que:  

=
1

0,016 ∙ (0,3 ) ∙
(0,01; ´)
(0,01; )

,

∙ 9;
ℎ

,

∙ 25
,

∙ (1,25 ) 

(4.19) 

Onde: 
 Factor de eficácia do confinamento em planta para elementos encamisados com FRP 

(determinado a partir da equação (4.20)); 
 Taxa geométrica de FRP (= 2 / ); 

,  Tensão efetiva para o FRP (calculada de acordo com a equação (4.21)) 

A equação (4.19) é válida para elementos retangulares, cujos cantos das secções transversais 

tenham sido devidamente arredondados, segundo o especificado em 4.3.1 e ilustrado na Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Eficácia do confinamento em planta por encamisamento com laminados ou mantas de FRP. 

Como se pode observar, o confinamento do elemento ou, de forma equivalente, o factor de 

eficácia do confinamento, , será tanto mais elevado quanto maior for o raio de arredondamento 

considerado para os vértices da secção transversal. Este termo pretende ter em conta a percentagem 

da área de betão que se encontra efetivamente confinada em planta pelo FRP (zona correspondente à 

área colorida na Figura 4.5), podendo ser expresso, por considerações geométricas, do seguinte modo:  
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 =
− 2 á − 2 á = 1 −

1
3

( − 2 ) + (ℎ − 2 )

 ℎ
 (4.20) 

Onde: 
 Raio de arredondamento dos cantos da secção transversal do elemento.  

A equação (4.19) depende também do parâmetro , , o qual, de acordo com o EC8-3, deverá 

ser determinado com base na equação (4.21).  

 , = , , , ∙ 1 − 0,7 , , , ∙  (4.21) 

Onde:  

,  Resistência última do FRP, obtida de acordo com as propriedades de cálculo do material 

indicadas pelo fabricante; 
 Módulo de elasticidade do FRP; 

,  Extensão última limite do FRP, igual a 0,015 para CFRP ou para AFRP e igual a 0,02 para 

GFRP.  

 Abordagem com base em modelos físicos 

A rotação última da corda de elementos encamisados com FRP poderá também ser calculada a 

partir da equação (4.22), indicada em [1] e [10]. Caso esta opção seja escolhida, será necessário 

conhecer o valor de  após o reforço, que deverá ser determinado com base num modelo de 

confinamento indicado para o efeito. Esta metodologia tem a vantagem de seguir um formato de cálculo 

associado a modelos físicos.  

 =
1

+ − ∙ ∙ 1 −
0,5

 (4.22) 

Onde:  
 Fator de segurança igual a 1,5 para elementos sísmicos primários e 1,0 para elementos 

sísmicos secundários [10]; 
 Curvatura última do elemento encamisado com CFRP (obtido com base nas equações (4.23), 

(4.24) e (4.25)) 

Atualmente, estão disponíveis vários modelos de confinamento que pretendem representar o 

comportamento de elementos de betão armado encamisados com FRP’s. Apesar desta diversidade, 

considerou-se conveniente adotar um modelo de confinamento equivalente ao exposto em 4.2.2.2 

utilizado para o encamisamento com betão armado, com as devidas modificações de forma a 

considerar as especificidades relativas aos FRP’s. O facto de se utilizar o mesmo modelo, 

independentemente da técnica de reforço em causa, permite formular uma comparação mais justa entre 

os resultados que serão obtidos, pelo que se adotou esta abordagem. Contudo, há que ter em conta 

que modelos diferentes conduzem a valores igualmente distintos. As equações  (4.23), (4.24), (4.25) e 

(4.26) referem-se ao modelo de confinamento indicado no EC8-3 para o encamisamento de secções 

com FRP’s.  

 = 1 + 3,7
,

 (4.23) 

 = 1 + 5 ∙ − 1  (4.24) 

 , = 0,004 + 0,5  (4.25) 
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 =
30

+ 0,2ℎ + 0,11  (4.26) 

Onde:  
 Pressão eficaz de confinamento, igual a =  para secções circulares totalmente 

encamisadas com CFRP, ou igual a =  para secções retangulares nas mesmas 

condições ( = , onde D é a maior dimensão da secção transversal);  

 Extensão última adotada para o CFRP, que é inferior a , .  

4.3.2.2 Solução de reforço para os elementos estruturais 

De forma semelhante ao que se efetuou para o encamisamento com betão armado, pretende-se 

que ambos elementos tenham, após o seu reforço, uma capacidade de rotação na ordem dos 2,50%. 

Para atingir este objetivo, de acordo com a metodologia baseada em modelos empíricos (equação 

(4.19)), foi apenas necessário averiguar qual a taxa de FRP a colocar em redor das secções de 

extremidade. Os valores obtidos apresentam-se na Tabela 4.9.  

Tabela 4.9 Dimensionamento do encamisamento com CFRP a partir de modelos empíricos.  

 

Dados  Dimensionamento da solução 

Rotação 
pretendida 

 (%) 

Taxa de CFRP 
necessária 

 (%) 
Pormenorização 

Taxa de CFRP 
colocada 

 (%) 

Rotação final 
 (%) 

Pilar A 2,50 0,12 
2 camadas de 

mantas de CFRP 
0,12 2,51 

Pilar B 2,50 0,19 
3 camadas de 

mantas de CFRP  
0,20 2,66 

 
Os valores de   na última coluna da Tabela 4.9 foram obtidos com base na proposta de 

reforço indicada na Figura 4.6 e de acordo com a informação contida na Tabela 4.10. Como se pode 

verificar, foi necessário arredondar as arestas da secção, tendo sido considerados raios de 

arredondamento para os cantos de 4 e 5 centímetros, para o Pilar A e para o Pilar B, respetivamente. 

PILAR A PILAR B 

 

 

Figura 4.6 Solução de reforço sísmico com mantas de CFRP. 
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Tabela 4.10 Principais propriedades das mantas de CFRP adotadas, segundo o fabricante S&P. 

 

Propriedades da manta de CFRP (fabricante S&P) 

Densidade 
(g/cm ) 

Espessura 
 (mm) ,  (%) (%)  (GPa) ,  (MPa) ,  ( ) 

Pilar A 1,7 0,117 1,55 0,93 240 3800 3144 

Pilar B 1,7 0,117 1,55 0,93 240 3800 2938 

 
A capacidade de rotação após reforço foi também calculada a partir da equação (4.22), relativa 

à metodologia de dimensionamento com base em modelos físicos. Para esse efeito, determinaram-se 

os valores de  e ,  consequentes do encamisamento das secções e, a partir dos resultados 

obtidos, estimou-se o valor da curvatura última, . Na Tabela 4.11 apresentam-se os valores 

calculados a partir do modelo de confinamento utilizado (ver equações (4.23) a (4.26)).  Na Tabela 4.12 

expõem-se os resultados finais obtidos para .  

Tabela 4.11 Resistência e extensão última à compressão do betão confinado através mantas de CFRP. 

  ( )  (−)  (%)  ( )  (Mpa)  (Mpa) ,  (%) 

Pilar A 0,04 0,20 0,12 0,74 23,3 27,7 1,73 

Pilar B 0,05 0,17 0,20 0,98 27,5 33,3 1,88 

Tabela 4.12 Dimensionamento do encamisamento com CFRP a partir de modelos físicos.  

 
Resultados finais 

 (−)  ( )  ( )  ( )  (%)  (%) 

Pilar A 0,3 0,007 0,154 0,167 0,60 1,94 

Pilar B 0,3 0,007 0,110 0,245 0,73 2,02 

 
Como se pode observar pela Tabela 4.12, os valores de   obtidos a partir de modelos físicos 

conduzem a resultados inferiores aos calculados a partir de modelos empíricos (comparar com a Tabela 

4.9). Este facto tinha sido igualmente verificado atrás, para o caso do encamisamento com betão 

armado. De modo a obter rotações da ordem dos 2,5%, com base em modelos físicos, seria apenas 

necessário aumentar o nível de reforço aplicado às secções, nomeadamente através da consideração 

de um maior número de camadas de CFRP.  

4.3.3 Aumento da resistência ao corte  

Estudos realizados, (Täljsten (1998), Triantafillou (1998) and Triantafillou and Antonopoulos 

(2000)), demonstraram que quando um elemento de betão armado, reforçado por colagem externa de 

materiais compósitos, atinge a sua capacidade máxima ao corte, a extensão observada no FRP é, de 

um modo geral, inferior à extensão última, , desse material, [11]. A razão para este fenómeno está 

relacionada com a ocorrência de roturas prematuras (associadas, por exemplo, ao destacamento 

precoce do FRP), que limitam a tensão máxima mobilizável pelo reforço ou, de forma equivalente, a 

sua extensão correspondente. De modo a ter em conta esta situação, a maioria dos regulamentos 

estabelece uma dada extensão limite para o dimensionamento, frequentemente designada por 

extensão efetiva, , . O valor de ,  é sempre inferior à extensão última do FRP, , embora possa 

assumir valores diferentes consoante o regulamento em causa.  
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Seguidamente, proceder-se-á à exposição das expressões recomendadas no EC8-3 para o 

dimensionamento ao corte de elementos estruturais com mantas ou laminados de FRP, sendo, numa 

fase posterior, propostos reforços para os dois pilares em estudo, com base nas referidas equações.  

4.3.3.1 Metodologia para o cálculo da resistência ao corte após reforço 

Tal como se evidenciou anteriormente, as expressões para o cálculo da resistência ao corte 

subdividem-se em duas categorias, consoante estejam a ser analisadas as zonas do elemento que 

poderão plastificar ou, pelo contrário, se estudem as secções que permanecem em regime elástico.  

 Expressões para o cálculo da resistência ao corte nas zonas fora das rótulas plásticas 

De acordo com a EN1998-3, o valor total da resistência ao corte de elementos reforçados com 

materiais compósitos, que não entram em fase plástica, deverá ser obtido a partir da equação (4.27).  

 = min ( , + , ; , ) (4.27) 

Onde: 

,   Resistência ao corte da manta ou laminado de FRP, obtida a partir das equações (4.28), (4.29) 

ou (4.30). ,  e ,  são calculados a partir das equações (3.11) ou (3.12) e (3.13), 

respetivamente.  

Para secções retangulares totalmente envolvidas ou com reforço em “U”:  

 , = 0,9 ∙ , ∙ 2 ∙ ∙ ∙ (cot( ) + cot( )) ∙ sin( ) (4.28) 

Para secções retangulares com reforço lateral:  

 , = 0,9 ∙ , ∙ 2 ∙ ∙
sin( )

sin( )
∙  (4.29) 

Para secções circulares:  

 = 0,5 ∙ ∙ ∙ ,  (4.30) 

,  Valor de cálculo da tensão efetiva de destacamento, que depende da configuração do reforço 

(secção totalmente envolvida; em “U” ou reforço apenas lateral).  
 Espessura do reforço; 

 Inclinação da escora de compressão;  
 Ângulo formado entre as fibras e eixo longitudinal do elemento; 
 Largura dos laminados ou mantas de FRP; 

 Espaçamento entre laminados ou mantas de FRP; 

 Área da secção transversal do elemento; 

  Taxa volumétrica de FRP, igual a 4 / , para secções circulares; 

,  Extensão efetiva de cálculo para o FRP, igual a 0,004, para secções circulares. 

Como se pode constatar, a resistência ao corte da manta ou laminado de FRP, obtida a partir 

das equações (4.28), (4.29) ou (4.30), tem em consideração a questão relativa à máxima tensão ou 

extensão mobilizável no sistema de reforço, através dos parâmetros ,  ou , . 

Devido à extensão das expressões indicadas no EC8-3, a dedução da tensão efetiva de 

descolamento, ,  para os três tipos de configuração do reforço, foi direcionada para o Anexo  11, 

sendo que, a este nível, apenas se mostram os resultados finais obtidos (ver Tabela 4.13).  
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 Expressões para o cálculo da resistência ao corte nas zonas das rótulas plásticas 

Com base nas recomendações propostas no EC8-3, para elementos cujas secções entram em 

regime plástico, a resistência ao corte pode ser determinada adicionando à equação (3.16) uma nova 

parcela, referente à contribuição do FRP, i.e.:  

 =
1 ℎ −

2
min( ; 0,55 ) + 1 − 0,05 5; ∙ + + ,  (4.31) 

Para secções retangulares:  

 , = 0,5 ∙ ∙ ∙ ∙ ,  (4.32) 

Onde: 
 Taxa geométrica de FRP, igual a 2 / , para secções retangulares, e a 2 / , para secções 

circulares; 
 Comprimento do braço interno das forças da secção, igual a , neste caso;  

,   Valor de cálculo da tensão de rotura do FRP, igual à tensão de rotura do FRP, ,  (ver Tabela 

4.13), dividida pelo factor parcial de segurança do material,   (o valor recomendado para 

este fator é 1,5).   

Nota: conforme [5], equação (4.31) é apenas válida para elementos estruturais submetidos a um reforço que 
envolva totalmente a secção (configuração tipo “wrapping”) e que se estenda, pelo menos, a uma altura equivalente 
à maior dimensão em planta do elemento. 

4.3.3.2 Solução de reforço ao corte com mantas de CFRP 

Para as zonas que permanecem em regime linear, o cálculo do reforço foi efetuado com base na 

equação (4.27) e considerando os esforços máximos obtidos através da metodologia “Capacity 

Design”. Relativamente às zonas correspondentes às rótulas plásticas, foi apenas necessário verificar 

a segurança ao corte com base nas taxas de CFRP dimensionadas em 4.3.2.2. Os dados relativos ao 

reforço aplicado expõem-se na Tabela 4.13 e na Tabela 4.14. Os resultados obtidos consoante essas 

informações são ilustrados na Tabela 4.15 e na Tabela 4.16.  

 Tabela 4.13 Propriedades mecânicas do CFRP a utilizar para o dimensionamento ao corte.  

 

Propriedades do 
CFRP 

(fabricante S&P) 

Propriedades do CFRP para o dimensionamento ao corte 

Nas rótulas plásticas Fora das rótulas plásticas 

 
( ) 

,  
(%) 

 
( ) 

,  
( ) 

, =
,  

 

(%) 

, = 
0,5 ∙ ,  (%) 

,  
( ) 

, =  
,  

 

(%) 

Pilar A 3800 1,55 240 2533 1,06% 0,53 1116 0,47 

Pilar B 3800 1,55 240 2533 1,06% 0,53 1152 0,48 

*ver equação (4.32) 

Como se pode observar na Tabela 4.13, o valor a considerar para a resistência do CFRP ao 

corte nas rótulas plásticas, , , é superior ao valor admitido fora destas zonas, , . Tendo em conta 

que, de um modo geral, as secções de extremidade sofrem mais danos, este aspeto parece 

contraditório. Contudo, note-se que apesar do valor da resistência ser superior, a equação (4.32), 

sugerida para o dimensionamento nas rótulas plásticas, conduz, globalmente, a menores contribuições 

relativamente à equação (4.28), aplicada para as zonas fora das rótulas plásticas.  
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Tabela 4.14 Propriedades geométricas das mantas de CFRP utilizadas para o reforço.  

 
Rótulas plásticas Fora das rótulas plásticas 

 ( ) Nº de camadas  (%)  ( ) Nº de camadas  (%) 

Pilar A 0,117 2 0,12% 0,117 1 0,06 

Pilar B 0,117 3 0,20% 0,117 1 0,07 

Tabela 4.15 Verificação da segurança após o reforço com CFRP nas rótulas plásticas. 

 

Esforço transverso resistente nas rótulas plásticas Esforço 
transverso 

atuante 
 ( ) 

Verificação 
de 

segurança 
 ≤   

Esforço 
axial 
 ( ) 

μ  
(−) 

Armadura 
antiga 

 ( ) 

θ 
(°) 

Betão 
antigo 

 ( ) 

CFRP 
 ( ) 

Valor 
total 
 ( ) 

Pilar A 31,1 4,2 6,1 45 16,7 169,1 193,9 150,9 Verifica 

Pilar B 72,2 5,0 50,5 45 43,7 381,5 476,4 393,9 Verifica 

Tabela 4.16 Verificação da segurança após o reforço com CFRP fora das rótulas plásticas. 

 

Esforço transverso resistente fora das rótulas plásticas Esforço 
transverso 

atuante 
 ( ) 

Verificação 
de 

segurança 
 ≤   

,   
( ) 

Armadura 
antiga 

,  ( ) 

CFRP 
,  ( ) 

θ 
(°) 

Valor total 
 ( ) 

Pilar A 458,9 14,3 154,8 30 169,2 150,9 Verifica 

Pilar B 736,6 116,7 297,5 30 414,2 393,9 Verifica 

 
Para o Pilar A, a solução final de reforço consiste na aplicação de duas camadas de CFRP nas 

zonas correspondentes às rótulas plásticas e de uma camada fora destas zonas. Para o Pilar B adotam-

se 3 camadas nas rótulas plásticas e apenas uma nas restantes secções intermédias. Os reforços ao 

corte apresentam uma geometria idêntica à exposta na Figura 4.6,  motivo pelo qual não são novamente 

ilustrados. Também neste caso e, pelos mesmos motivos, houve necessidade de arredondar os cantos 

das secções dos elementos.  

4.4 Reforço por encamisamento de secções com elementos metálicos 

O único tipo de encamisamento metálico que será analisado neste subcapítulo, corresponde ao 

reforço através da colocação de cantoneiras, às quais são soldadas chapas metálicas nos lados da 

secção do elemento, de forma contínua ou discreta. Encamisamentos do tipo ilustrado na Figura 2.9 

do capítulo 2, não serão aqui considerados para secções retangulares.  

4.4.1 Aumento da ductilidade 

4.4.1.1 Metodologia para o cálculo da capacidade de rotação após reforço 

Ao contrário do que acontece para o caso do encamisamento com betão armado e com FRP’s, 

o reforço recorrendo a chapas metálicas não é indicado no EC8-3, no que diz respeito ao aumento da 

ductilidade, sendo apenas sugerido para solucionar zonas com emendas deficientes. No entanto, de 

acordo com [1], o confinamento de secções retangulares através de chapas metálicas é eficaz e pode 

ser calculado considerando que a armadura de reforço colocada é equivalente a cintas ou estribos 

(neste caso, exteriores), tal como foi efetuado para o encamisamento com betão armado.  

Para este tipo de reforço, o confinamento em planta é apenas efetuado através das cantoneiras. 

As chapas metálicas, sendo mais flexíveis, tendem a encurvar para fora do plano da secção à medida 



55 

que as pressões laterais aumentam, devido a fenómenos de dilatação do núcleo de betão. Como tal, o 

fator de eficácia do confinamento em planta é dado pela equação (4.20), apresentada anteriormente, 

substituindo o raio de arredondamento dos cantos  pelo valor da largura das cantoneiras colocadas, 

. Em relação ao fator de eficácia do confinamento em alçado, , este deverá ser calculado 

de acordo com o referido ao nível da equação (4.1), caso as chapas sejam colocadas sob a forma 

discreta (faixas), ou, para o caso de um reforço contínuo, assume-se o valor unitário.  

 Abordagem com base em modelos físicos 

Adotando uma abordagem de cálculo com base em modelos físicos, a rotação última da corda 

deverá ser calculada a partir da equação (4.33), à semelhança do que se verificou para os outros dois 

tipos de reforços estudados. De acordo com [1], o modelo de confinamento poderá ser o mesmo 

considerado para o caso do encamisamento com betão armado, mas considerando alternativamente a 

resistência das chapas metálicas,  (em vez de ).  

 =
1

+ − ∙ ∙ 1 −
0,5

 (4.33) 

 Abordagem com base em modelos empíricos 

De modo a efetuar o dimensionamento e a comparar resultados, considerou-se a equação (4.34) 

para determinar a capacidade de rotação após o reforço com chapas metálicas. A presente equação 

possui o mesmo formato que as indicadas em 4.2.2.2 e 4.3.2.1, onde o expoente do penúltimo termo 

contém as particularidades do tipo de reforço em causa.  

=
1

0,016 ∙ (0,3 ) ∙
(0,01; ´)
(0,01; )

,

∙
ℎ

,

∙ 25 ∙ (1,25 ) (4.34) 

Onde: 

 Taxa geométrica de chapas metálicas, igual a 2 ∙ /( ∙ ); 

 Largura da faixa da chapa (caso o encamisamento seja discreto); 

 Tensão de cedência das chapas (valor caraterístico).  

É importante evidenciar, mais uma vez, que nenhuma das expressões anteriores é fornecida na 

norma EN1998-3.  

4.4.1.2 Solução de reforço para os elementos estruturais 

Na Tabela 4.17 indicam-se as taxas de armadura necessárias e a solução final dimensionada, 

de modo a atingir a rotação  previamente definida. Os valores indicados foram calculados com base 

na equação (4.34) e nas propriedades geométricas e mecânicas da Tabela 4.18. 

 Na Figura 4.7 ilustra-se a solução de reforço dimensionada com recurso a cantoneiras.   

Tabela 4.17 Dimensionamento do encamisamento com chapas metálicas a partir de modelos empíricos.  

 
Dados Dimensionamento da solução 

Rotação pretendida  
 (%) 

Taxa de armadura 
necessária  (%) 

Taxa de armadura 
 (%) 

Rotação final 
 (%) 

Pilar A 2,50 1,73 1,75 2,51 

Pilar B 2,50 1,99 2,00 2,51 



56 

Tabela 4.18 Propriedades geométricas e mecânicas do encamisamento com chapas metálicas.   

  ( )  ( )  ( )  (%)  ( )  ( ) 

Pilar A 50 7,0 100 1,75 60 235 

Pilar B 50 7,0 100 2,00 90 235 

 

PILAR A PILAR B 

 

 

Figura 4.7 Proposta de reforço sísmico para os pilares com chapas metálicas. 

De forma a comparar resultados, o dimensionamento foi também efetuado com base em 

modelos físicos, tal como se mostra ao nível da Tabela 4.19 e Tabela 4.20. Tal como sucedeu para o 

encamisamento dos pilares com betão armado e com CFRP, voltou-se a verificar que os valores obtidos 

a partir de modelos físicos são inferiores aos determinados através de modelos empíricos.  

Tabela 4.19 Resistência e extensão última à compressão do betão confinado com chapas metálicas. 

 
Modelo de confinamento  

 ( )  (−)  (−)  (−)  ( )  (MPa)  (MPa) ,  (%) 

Pilar A 235 0,77 0,67 0,52 2,12 23,3 31,5 2,22 

Pilar B 235 0,79 0,67 0,53 2,49 27,5 37,2 2,21 

Tabela 4.20 Dimensionamento do encamisamento metálico a partir de modelos físicos.  

 
Resultados finais 

 (−)  ( )  ( )  ( )  (%)  (%) 

Pilar A 0,3 0,007 0,086 0,167 0,60 2,20 

Pilar B 0,3 0,007 0,013 0,245 0,73 2,08 

4.4.2 Aumento da resistência ao corte 

De modo a aumentar a resistência ao corte de elementos retangulares, o Eurocódigo 8-Parte 3 

sugere a execução de um reforço recorrendo à colocação de cantoneiras nos quatro cantos da secção 

do elemento, às quais são soldadas, numa fase posterior, a armadura de reforço, materializada através 

de chapas de aço contínuas ou discretas. Este tipo de reforço já tinha sido atrás proposto, para o 

aumento da ductilidade (ver Figura 4.7).  



57 

4.4.2.1 Metodologia para o cálculo da capacidade de acordo com o EC8-3 

Na equação (4.35) apresenta-se a expressão fornecida pela EN1998-3 para o cálculo da 

resistência ao corte correspondente à contribuição das chapas metálicas:  

 = 0,5 ∙ ℎ ∙
2

∙ , ∙ (cot + cot ) ∙ sin  (4.35) 

Onde: 
 Espessura das chapas metálicas; 

 Largura das chapas metálicas; 

 Espaçamento entre chapas metálicas ( = 1, para o caso de um encamisamento contínuo) 

,   Valor de cálculo da tensão de cedência do aço das chapas, igual ao seu valor nominal dividido 

pelo fator parcial de segurança do aço estrutural de acordo a EN 1998-1: 2004,6.1.3 (1) P.  
 

Como se pode verificar na equação (4.35), a norma aplica um fator de redução de 0,5 ao valor 

inicialmente obtido para a resistência ao corte. O referido fator pretende assegurar que o aço de reforço 

colocado permanece em fase elástica, no momento em que a ação sísmica atue. O comportamento 

elástico das chapas é fundamental para o correto desempenho do elemento reforçado, dado que só 

deste modo é possível garantir um adequado controlo na formação e desenvolvimento de fendas 

diagonais. 

Para o cálculo da resistência total ao corte, o valor determinado a partir da equação (4.35) deverá 

ser adicionado à contribuição das armaduras transversais já existentes no elemento antes do reforço, 

tal como se mostra na equação (4.36). Por outro lado, caso o elemento entre em regime plástico, a 

expressão a considerar será a (4.37). 

 = min ( , + ; , ) (4.36) 

 =
1 ℎ −

2
min( ; 0,55 ) + 1 − 0,05 5; ∙ + +  (4.37) 

4.4.2.2 Solução de reforço para os elementos estruturais  

O reforço ao corte a considerar para os pilares apresenta uma configuração idêntica à que foi 

exposta na Figura 4.7, sendo materializado por meio de quatro cantoneiras às quais se soldam as 

chapas metálicas.  

As propriedades geométricas consideradas para o reforço dos pilares ao corte apresentam-se 

na Tabela 4.21. O aço utilizado para ambos elementos é do tipo S235. Na Tabela 4.22 e na Tabela 

4.23 indicam-se as resistências ao esforço transverso após a execução do reforço, para as zonas 

correspondentes às rótulas plásticas e exteriores a estas, respetivamente.   

Tabela 4.21 Propriedades geométricas dos elementos após o reforço com chapas metálicas. 

 
Rótulas plásticas Fora das rótulas plásticas 

 ( )  ( )  ( )  (%)  ( )  ( )  ( )  (%) 

Pilar A 7,0 50 100 1,75 6,0 50 300 0,50 

Pilar B 7,0 50 100 2,00 7,0 50 300 0,67 
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Tabela 4.22 Verificação da segurança após o reforço com chapas metálicas nas rótulas plásticas. 

 

Esforço transverso resistente nas rótulas plásticas 
Esforço 

transverso 
atuante 

 ( ) 

Verificação 
da 

segurança 
 ≤   

Armadura 
antiga 

 ( ) 

Betão 
antigo 

 ( ) 

Esforço 
axial 
 ( ) 

Chapas 
 ( ) 

θ 
(°) 

μ  
(−) 

Valor 
total 

 ( ) 

Pilar A 6,1 16,7 31,1 246,8 45 4,2 261,4 150,9 Verifica 

Pilar B 50,5 43,7 72,2 370,1 45 5,0 466,5 393,9 Verifica 

Tabela 4.23 Verificação da segurança após o reforço com chapas metálicas fora das rótulas plásticas.  

 

Esforço transverso resistente fora das rótulas plásticas Esforço 
transverso 

atuante 
 ( ) 

Verificação 
da segurança 

 ≤   
,   

( ) 

Armadura 
antiga 

,  ( ) 

Chapas 
 ( ) 

θ 
(°) 

Valor total 
 ( ) 

Pilar A 458,9 14,3 162,8 30 177,2 150,9 Verifica 

Pilar B 736,6 116,7 284,9 30 401,6 393,9 Verifica 

4.5 Análise dos resultados obtidos  

Após concluído o dimensionamento das várias soluções de reforço, pretende-se, neste 

momento, analisar o desempenho das metodologias estudadas. Inicialmente, comparam-se os 

resultados relativos ao aumento da ductilidade e, posteriormente, os correspondentes ao aumento da 

resistência ao corte.  

4.5.1 Análise dos resultados relativos ao aumento da ductilidade 

Como se verifica na Figura 4.8 e na Figura 4.9, todas as técnicas de encamisamento analisadas 

demonstram um aumento da capacidade de rotação relativamente à situação inicial, pelo que a sua 

eficácia, enquanto medida de reforço local, foi verificada.  

No entanto, apesar de ser possível atingir a mesma capacidade de rotação para todas as 

metodologias avaliadas, de forma a chegar aos valores apresentados na Figura 4.8 e na Figura 4.9, 

foram necessárias diferentes taxas de armadura de reforço. Como se pode verificar na Figura 4.10, o 

encamisamento de secções com CFRP conduziu às menores taxas de armadura aplicadas. No 

respeitante ao encamisamento com betão armado, para atingir sensivelmente a mesma rotação, foi 

necessário adotar uma taxa de armadura 9,0 e 6,5 vezes superior, para o Pilar A e para o Pilar B, 

respetivamente, em relação ao reforço com CFRP. Ao encamisamento com chapas metálicas estão 

associados os maiores valores de ρsx, os quais são 15,0 e 10,0 vezes superiores aos obtidos para o 

caso do CFRP, para o Pilar A e para o Pilar B, respetivamente. A necessidade de diferentes 

quantidades de material de reforço está relacionada com a máxima resistência do material utilizado, 

que assume valores distintos para os três casos considerados. O CFRP é aquele que consegue atingir 

maiores resistências, seguido do aço para betão armado e, por fim, das chapas metálicas.  

A partir dos resultados apresentados, conclui-se que a metodologia mais eficaz para o aumento 

da ductilidade corresponde ao encamisamento de secções com CFRP. É importante salientar que os 

resultados obtidos para esta técnica poderiam, ainda, ser melhores caso tivessem sido considerados 

maiores raios de arredondamento para os cantos das secções dos pilares. A eficácia deste tipo de 

reforço em relação aos restantes é tanto mais evidente quanto maior for o referido arredondamento dos 

cantos, sendo máximo para o caso de secções circulares.  
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Figura 4.8 Análise do desempenho das três 

metodologias de reforço para o Pilar A.  

 
Figura 4.9 Análise do desempenho das três 

metodologias de reforço para o Pilar B. 
 

 

Figura 4.10 Taxas de reforço necessárias para atingir a capacidade de rotação pretendida. 

 

4.5.1.1 Comparação entre modelos físicos e empíricos  

Os valores de  expostos nas figuras anteriores foram obtidos a partir de expressões empíricas 

indicadas ao longo do capítulo. Como se evidenciou, a adoção de metodologias de cálculo com base 

em modelos físicos conduz, de um modo geral, a resultados mais conservativos. De forma a analisar 

estas diferenças, da Figura 4.11 à Figura 4.16 comparam-se os valores da capacidade de rotação 

determinados para os dois tipos de modelos após o encamisamento.  

Como se pode observar pelas figuras, existem algumas diferenças entre o andamento dos 

resultados obtidos com base em modelos empíricos e físicos. Estas diferenças estão relacionadas com 

o tipo de rotura assumido por cada metodologia. 

Para os modelos empíricos, verificou-se que a rotação máxima da corda dos pilares era tanto 

maior quanto menor fosse o esforço axial aplicado. Tal facto evidencia que a metodologia em causa 

admite que a rotação máxima é sempre condicionada pela rotura do betão à compressão, o que é, de 

um modo geral, a situação mais comum.  
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No entanto, segundo modelos físicos, verificou-se que, para esforços axiais mais baixos, o 

colapso dos elementos estava associado à rotura do aço à tração. Para estes casos, o aumento da 

zona à compressão, devido a um maior esforço axial, conduzia ao aumento da curvatura última dos 

elementos e, por conseguinte, da rotação máxima. Estes resultados são mais evidentes para o caso 

Pilar B, uma vez que para neste elemento foi apenas considerada uma extensão máxima para o aço 

de 5,0%, por se tratar de um aço de classe B. Foi verificado que caso fossem considerados valores de 

 ligeiramente superiores, a rotura dos elementos já seria, na maioria dos casos, condicionada pelo 

betão à compressão. Para essas situações, a um esforço axial superior já correspondia um valor de 

 inferior, tal como acontece na metodologia empírica. Apesar da eventual contradição existente 

entre os dois modelos para os valores da rotação máxima associados a  mais baixos, constatou-se 

que a metodologia com base em modelos físicos conduziu sempre a resultados mais conservativos.  

 

 
Figura 4.11 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com betão armado do 
Pilar A. 

 
Figura 4.12 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com betão armado do 
Pilar B. 

 

 
Figura 4.13 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com chapas metálicas 
do Pilar A. 

 
Figura 4.14 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com chapas metálicas 
do Pilar B. 
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Figura 4.15 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com CFRP do Pilar 
A. 

 
Figura 4.16 Comparação entre modelos físicos e 

empíricos para o encamisamento com CFRP do Pilar 
B. 

4.5.2 Análise dos resultados relativos ao aumento da resistência ao corte 

Na Figura 4.17 indicam-se os valores dos esforços transversos atuantes nos pilares, obtidos a 

partir da metodologia de dimensionamento por capacidade real, e as respetivas capacidades 

resistentes ao corte para os três tipos de encamisamento considerados. Como se pode verificar, as três 

técnicas revelaram-se eficazes no aumento da resistência dos pilares, tendo sido possível verificar a 

segurança para todas situações analisadas, após o dimensionamento dos reforços.  

No entanto, existem evidentes diferenças entre as taxas de armadura aplicadas. Como se pode 

observar na Figura 4.18, o encamisamento com chapas metálicas conduziu aos valores mais elevados 

no que diz respeito a taxas de armadura necessárias para verificar a segurança, destacando-se de 

forma notória das outras duas técnicas analisadas. Com efeito, verificou-se que o valor de  exigido 

para o reforço era uma consequência direta da resistência à tracção do material aplicado, pelo que é 

natural que o reforço com chapas metálicas corresponda às maiores áreas de armadura necessárias, 

uma vez que estas apresentam a menor tensão na cedência.  A acrescentar a este aspeto, salienta-se 

que para o dimensionamento com chapas metálicas foi apenas possível considerar 50% da resistência 

total do material, de modo a garantir que a armadura colocada permanecia em regime elástico, tal como 

foi referido anteriormente (ver equação (4.35)). São, precisamente, estes dois fatores mencionados que 

justificam os valores de armadura de reforço mais elevados necessários para o encamisamento com 

chapas.  

Apesar de não ser a metodologia que conduza aos menores valores de , o encamisamento 

com betão armado apresenta também resultados bastante satisfatórios, como se pode verificar na 

Figura 4.18. Comparativamente às outras duas técnicas de reforço analisadas, destacam-se as 

seguintes vantagens:  

▫ A resistência total ao corte após o reforço é o resultado das contribuições da armadura de 

reforço e do betão de reforço colocados, ao contrário do que ocorre nas outras duas 

metodologias, onde a única contribuição provém apenas da armadura de reforço adicionada.  

▫ O aumento das dimensões da secção transversal permite considerar um maior braço  das 

forças internas, o que, por sua vez, conduz a um aumento da resistência ao corte.   
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O reforço ao corte com CFRP revelou-se a técnica mais vantajosa em termos de quantidade 

de armadura necessária para atingir a mesma capacidade resistente. A razão para tal deve-se, mais 

uma vez, à resistência do material em causa. Ao contrário do que ocorre para o caso do encamisamento 

com betão armado ou com chapas metálicas, onde as resistências dos materiais assumem valores 

fixos, a tensão resistente a considerar para o dimensionamento do FRP depende de vários fatores. De 

entre esses parâmetros pode-se destacar a influência da resistência à tracção do betão à superfície; 

das propriedades mecânicas do CFRP; do número de camadas aplicadas, da geometria do elemento 

e do raio de arredondamento promovido nos cantos da secção transversal do elemento reforçado.  

 

Figura 4.17 Resistência ao corte após o reforço para 
as zonas exteriores às rótulas plásticas.  

 

Figura 4.18 Taxas de reforço necessárias para 
verificar a segurança dos pilares ao corte. 
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5 Avaliação e reforço sísmico de um viaduto 

5.1 Introdução 

Neste capítulo pretende-se avaliar o desempenho sísmico de um viaduto e implementar o reforço 

dos pilares para a ação sísmica, com o objetivo de aplicar as metodologias de avaliação e reforço 

discutidas no capítulo 4. A partir deste exemplo de aplicação será possível não só utilizar os diversos 

conceitos já expostos nos dois anteriores capítulos, mas também introduzir novos aspetos no domínio 

da modelação e análise estrutural, assuntos que não foram, até ao momento, abordados. 

5.2 Descrição da estrutura 

O viaduto que será estudado ao longo deste capítulo foi construído na década de 90 do século 

passado, tendo o projeto sido realizado de acordo com o REBAP. A estrutura situa-se numa zona de 

baixa sismicidade, no entanto, para efeitos do presente trabalho, considerou-se que estava localizada 

numa zona de elevada sismicidade, de modo a aumentar as exigências de desempenho e, assim, 

conduzir a uma intervenção de reforço. O viaduto em causa encontra-se implantado num vale amplo e 

pouco profundo, situado no concelho de Faro. É composto por um conjunto de 11 tramos, os quais 

perfazem uma extensão total de 287 metros (2 tramos de extremidade de 19 metros, 6 tramos “tipo” de 

24 metros e 3 três tramos de dimensões superiores - 30,5 metros, 44 metros e 30,5 metros -, que 

asseguram o atravessamento de um curso de água existente). Na Figura 5.1 apresenta-se um esquema 

do referido viaduto em alçado (de forma a tornar o desenho mais percetível, a escala vertical foi 

triplicada relativamente à escala horizontal).  

 

Figura 5.1 Esquema do viaduto em alçado.  

.  O tabuleiro tem uma largura total de 24,2 metros, sendo constituído por duas faixas separadas 

por um separador central, cada uma delas com duas vias. Na Figura 5.2 apresenta-se um corte 

transversal do viaduto.  

 

Figura 5.2 Esquema de um corte transversal tipo do viaduto.  
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Em termos geométricos, a estrada apresenta uma rasante retilínea com uma inclinação mínima 

de 0,5%, de modo a facilitar o escoamento das águas, e uma diretriz curvilínea com um raio de 

curvatura bastante elevado, de tal forma que poderá, para efeitos desta análise, considerar-se reta 

5.2.1 Sistema estrutural longitudinal 

O viaduto em análise apresenta um sistema estrutural longitudinal em viga contínua. Os dois 

encontros são móveis e a maioria dos pilares encontra-se fixa ao tabuleiro, sendo a ligação promovida 

através de aparelhos de apoio do tipo pote que impedem a transmissão de momentos entre os pilares 

e o tabuleiro. Nos pilares mais afastados do centro de rigidez da estrutura, nomeadamente nos pilares 

P1, P2 e P10 (designação de acordo com a Figura 5.1), foram colocados aparelhos de apoio móveis na 

direcção longitudinal, de forma a controlar, a um nível adequado, os esforços dos referidos elementos 

na sua base devido a fenómenos de retração, fluência e variações de temperatura. Na direcção 

transversal todos os aparelhos funcionam como fixos.  

5.2.2 Geometria e pormenorizações dos pilares  

Os pilares do viaduto são os elementos estruturais mais relevantes para a análise que será 

realizada, pelo que é necessário detalhar a sua geometria e respetivas pormenorizações de armaduras. 

Na Figura 5.3 ilustram-se os dois tipos de secções transversais existentes. Na Tabela 5.1 indicam-se 

os pilares que possuem o tipo de secção transversal 1 e 2. O viaduto possui um total de 30 pilares de 

secção circular, um sob cada nervura do tabuleiro. 

PILAR TIPO 1 PILAR TIPO 2 

 
 

Figura 5.3 Secções transversais tipo dos pilares do viaduto.  

Tabela 5.1 Geometria e armadura longitudinal dos pilares do viaduto.   

Secção 
Transversal 

Diâmetro 
(m) 

Área de armadura 
longitudinal (cm2) 

Pormenorização 
Pilares 

(de acordo com a Figura 5.1) 

Tipo 1 0,80 116,6 9ϕ25 + 9ϕ32 P1; P2; P3; P4; P5; P6; P9; P10. 

Tipo 2 1,00 88,4 18ϕ25 P7; P8. 

5.2.3 Materiais estruturais 

Os materiais estruturais utilizados na construção do viaduto foram o betão C30/37 e o aço A500 

NR. Na Tabela 5.2 e Tabela 5.3 expõem-se as suas propriedades mecânicas mais relevantes.  
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Tabela 5.2 Propriedades mecânicas do betão utilizado no viaduto.  

Material Classe  ( )  ( )  (%)  (%)  ( ) 

Betão C30/37 30 38 0,20 0,35 33,0 

Tabela 5.3 Propriedades mecânicas do aço das armaduras utilizado no viaduto. 

Material Tipo ( ) ( )  (%)  (%) Classe de 
ductilidade 

Tipo de 
varões 

 ( ) 

Aço A500 NR 500 575 0,29% 5,00 B Nervurados 200 

5.2.3.1 Valores de cálculo das propriedades mecânicas dos materiais 

De forma a determinar os fatores de segurança a aplicar às propriedades do betão e do aço, 

considerou-se, simplificadamente, que a inspeção efetuada ao viaduto e o número de ensaios 

realizados conduziam a um nível de conhecimento da estrutura (KL) igual a 2. De acordo com o referido 

em 2.5.3.2 a um valor de 2 para KL está associado um fator de confiança (CF) de 1,2. A partir deste 

fator, e conhecidas as propriedades médias dos materiais, é possível obter os valores de cálculo 

pretendidos. Como já houve oportunidade de demonstrar em capítulos anteriores, de acordo com a 

filosofia do EC8-3, os valores de cálculo da resistência do betão à compressão e do aço à tracção 

diferem, consoante o fator de confiança atribuído e o tipo de mecanismo que esteja a ser avaliado. Na 

Tabela 5.4 mostram-se todos os possíveis casos a considerar para o betão e para o aço.  

Tabela 5.4 Valores de cálculo da resistência dos materiais para os vários tipos de mecanismos.  

Material 
Fator de 

confiança 

Valores 
médios 
(MPa) 

Mecanismos 
Dúcteis 
(MPa) 

Mecanismos 
Frágeis 
(MPa) 

Mecanismos Dúcteis que 
transferem 

ações a Mecanismos Frágeis* 
(MPa) 

Betão 1,2 38,0 31,7 21,1 45,6 

Aço 1,2 575 479 417 690 

*Dimensionamento por capacidade real.  

5.2.4 Ações e critérios de projeto 

A situação de projeto a analisar ao longo deste capítulo corresponde à situação de projeto 

sísmica. A combinação de ações a adotar para a verificação de segurança da estrutura, segundo o 

critério definido, apresenta o formato geral exposto na equação (5.1). 

 = , ; ; ; , ,     ≥ 1;  ≥ 1 (5.1) 

As ações a considerar na equação (5.1), para a situação de projeto sísmica, subdividem-se entre 

ações permanentes e variáveis. Relativamente às ações permanentes, para além do peso próprio da 

estrutura, foi considerada uma restante carga permanente no valor de 27,6 kN/m, a qual se aplicou ao 

longo de todo o tabuleiro do viaduto.  

No respeitante às ações variáveis, foi necessário ter em linha de conta o efeito da temperatura e 

da ação sísmica na estrutura. As sobrecargas rodoviárias não foram consideradas para a situação de 

projeto sísmico, dado que o coeficiente de combinação,  , a adotar para esta ação em particular é 

nulo, segundo o Anexo 2 da EN 1991.  
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Relativamente à ação sísmica, os seus efeitos na estrutura foram caraterizados com base em 

espetros de resposta. Como referido anteriormente, o viaduto localiza-se em Faro, pelo se encontra 

inserido nas zonas sísmicas 1.2 e 2.3, de acordo com [8]. O solo de fundação corresponde a uma argila 

rija, classificada como um solo do tipo C. Na Tabela 5.5 apresentam-se os dados necessários para a 

definição dos espetros de resposta elásticos para os dois tipos de ações sísmicas regulamentares 

(considerando um coeficiente de amortecimento  de 5%). Na Figura 5.4 e Figura 5.5 expõem-se os 

espetros elásticos das acelerações e deslocamentos a considerar para a análise.  

Tabela 5.5 Parâmetros para a obtenção do espetro de resposta elástica de acordo com a EN1998-1. 

Localização Ação Sísmica Zona sísmica 
 

( ) 

Coeficiente de 
importância 

 

( ) 

Tipo de 
solo 

Faro 
Tipo 1 1.2 2,0 

1,0 
2,0 

C 
Tipo 2 2.3 1,7 1,7 

 

 
Figura 5.4 Espetro de resposta elástico de 
acelerações (Zona de Faro, Solo Tipo C). 

 
Figura 5.5 Espetro de resposta elástico de 

deslocamentos (Zona de Faro, Solo Tipo C). 

Tal como se indica na Tabela 5.6, os efeitos relativos à variação uniforme da temperatura ao 

longo do ano também foram considerados, visto conduzirem a aumento de tensões e deformações nos 

vários elementos estruturais.  

Tabela 5.6 Variações de temperatura uniformes de contração e expansão.  

Condições Zona  (°)  (°) = −   (°) 

Inverno B 0 15 -15 

Verão B 40 15 25 

 

Para além das ações permanentes e variáveis, é ainda importante considerar o efeito das 

deformações impostas na estrutura, nomeadamente o efeito da retração, fluência e pré-esforço. Estes 

fenómenos provocam o aumento de deformações fundamentalmente ao nível do tabuleiro, resultando 

em deslocamentos que terão de ser acomodados pelos pilares do viaduto. As deformações em causa 

foram obtidas de acordo com a EN 1992-1-1, indicando-se os resultados, em termos de temperaturas 

equivalentes, na Tabela 5.7.  
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Tabela 5.7 Deformações no tabuleiro devido a fenómenos de fluência e retração e ao pré-esforço. 

Temperatura equivalente  (°C) 

Fluência Retração Pré-esforço Total 

-20 -30 -8 -58 

5.3 Análise sísmica e avaliação estrutural dos pilares do viaduto 

5.3.1 Modelação do viaduto 

A modelação e análise estrutural do viaduto foi realizada recorrendo ao programa de cálculo 

SAP2000. O tabuleiro e os pilares foram simulados por elementos de barra lineares, respeitando as 

características das suas secções transversais. Nas barras correspondentes aos pilares foram libertados 

alguns deslocamentos no topo, de acordo com o sistema estrutural longitudinal definido em 0. As 

fundações foram modeladas recorrendo a apoios elásticos com rigidez de rotação segundo ambos os 

eixos de flexão, mantendo-se os restantes graus de liberdade restringidos. Nos apoios de extremidade, 

que representam os encontros, foram também colocados apoios elásticos, de modo a considerar a 

rigidez dos mesmos a deslocamentos transversais, (longitudinalmente a rigidez é nula, dado que os 

encontros segundo esta direção são móveis). Na Figura 5.6 apresenta-se o modelo de cálculo utilizado 

para a análise. 

 

Figura 5.6 Modelo de cálculo utilizado na análise.  

Uma vez concluído o modelo estrutural e aplicadas as ações necessárias de acordo com 5.2.4, 

foi realizada uma análise modal por espetro de resposta. A combinação direcional da ação sísmica foi 

efetuada com base nas equações (5.2) e (5.3). De acordo com [12], não foi considerada a componente 

vertical da ação sísmica. 

  "+" 0,3  (5.2) 

 0,3  "+"  (5.3) 

A partir da análise realizada foram determinados os esforços axiais atuantes, , nos elementos 

verticais da estrutura. Com base nesses valores e nas correspondentes geometrias e pormenorizações 

de armaduras, foi, então, possível aferir a rigidez efetiva dos pilares, assunto que é de seguida 

abordado.  

5.3.2 Rigidez efetiva dos pilares a considerar para a análise estrutural 

De modo a avaliar corretamente a resposta de uma estrutura à ação sísmica, é necessário saber, 

previamente, que rigidez deverá ser considerada na análise a realizar. Existem várias formas de 

determinar a rigidez de uma estrutura, sendo fundamental compreender, desde já, que a obtenção de 

uma estimativa para o seu valor, do lado da segurança, varia consoante esteja a ser considerada uma 

metodologia de dimensionamento com base em forças ou em deslocamentos.  
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Em análises lineares, o EC8-Parte 1 permite adotar uma abordagem simplificada para o cálculo 

da rigidez, admitindo-a igual a 50% do seu valor inicial em estado não fendilhado ( = 0,5 ). De 

um modo geral, a rigidez assim obtida corresponde a uma estimativa por excesso relativamente ao 

valor real da rigidez na cedência exibido pelos elementos estruturais. Tendo em consideração que o 

EC8-1 adota um formato de dimensionamento e verificação de segurança com base em forças, a uma 

rigidez superior à real está associada uma maior aceleração espetral que, por sua vez, conduz a 

estimativas conservativas para as forças de corte basal calculadas.  

Por outro lado, na metodologia de dimensionamento baseada em deslocamentos, as verificações 

de segurança são realizadas ao nível da capacidade de deformação dos elementos, pelo que, a adoção 

de valores ou expressões simplificadas que sobrestimem a rigidez conduzem, neste caso, a resultados 

contra a segurança. Seguindo o segundo tipo de metodologia referido, o EC8-3 indica que a rigidez a 

considerar para os elementos estruturais seja estimada a partir da equação (5.4), em detrimento dos 

habituais 0,5  adoptados no EC8-1.  

 =
3

 (5.4) 

Onde: 
 Momento de cedência; 

 Rotação da corda na extremidade do elemento onde ocorre a cedência (obtido a partir da 

equação (3.4)).  
 

A partir da equação (5.4), foi possível chegar aos resultados que se apresentam na Tabela 5.8 

para a rigidez efetiva dos pilares do viaduto.  

Tabela 5.8 Cálculo da rigidez efetiva dos pilares a considerar para a análise.  

  ( )  ( )  (%) ( )  ( ) =  (-) 

P1 6,1 2900 1,80 218 712 663 504 0,33 

P2 6,1 2938 1,80 219 172 663 504 0,33 

P3 6,1 2922 1,80 218 997 663 504 0,33 

P4 6,1 2908 1,80 218 870 663 504 0,33 

P5 6,1 2983 1,81 219 556 663 504 0,33 

P6 6,1 2700 1,78 216 825 663 504 0,33 

P7 6,1 5088 1,40 425 913 1 619 884 0,26 

P8 9,1 5119 1,93 461 023 1 619 884 0,28 

P9 7,2 2742 2,04 224 944 663 504 0,34 

P10 6,3 2961 1,85 220 890 663 504 0,33 

 

Como se pode verificar, os valores obtidos para  são nitidamente inferiores aos que 

poderiam ser adotados de acordo com a abordagem de dimensionamento simplificada indicada em [8].  

Uma vez concluída esta etapa, foi efetuada uma nova análise com a rigidez dos pilares já 

corrigida. Na Tabela 5.9 expõem-se os períodos correspondentes aos principais modos de vibração 

para a nova análise realizada. As configurações modais correspondentes ao primeiro e ao segundo 

modo de viração poderão ser consultadas no Anexo  15.  
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Tabela 5.9 Informação modal relativa ao viaduto.  

Modo Período T(s) Frequência f (Hz) Ux (%) Uy (%) Rz (%) 

1 2,72 0,37 0,88 0 0 

2 2,12 0,47 0 0,78 0,10 

3 1,76 0,57 0 0,10 0,79 

 
A avaliação da capacidade dos pilares será apenas efetuada para a ação sísmica tipo 1, dado 

ter sido verificado que esta era a mais condicionante de entre as duas analisadas. A referida conclusão 

pode ser facilmente retirada através dos espetros de resposta ilustrados na Figura 5.4 e na Figura 5.5 

e tendo em consideração os períodos de vibração da estrutura indicados na Tabela 5.9. 

5.3.3 Análise e verificação da segurança dos pilares em rotação 

De acordo com o parágrafo 2.3.6.3 do EC8-2, os deslocamentos de cálculo, , a considerar 

para a situação de projeto sísmico deverão ser obtidos a partir da equação (5.5).  

 = + + 2  (5.5) 

 Deslocamento relativo entre as extremidades do elemento estrutural; 

 Deslocamento correspondente à ação sísmica de projeto; 

 Deslocamento relativo a ações permanentes e quase permanentes (pré-esforço, retração e 
fluência);  

 Deslocamento relativo às variações de temperatura.  
 

Os deslocamentos relativos à ação sísmica de projeto, , foram determinados diretamente a 

partir dos resultados obtidos na análise, dado ter sido utilizado um espetro de resposta elástico na 

avaliação do comportamento estrutural. De acordo com [12], caso tivesse sido considerado o espetro 

de resposta de projeto, os deslocamentos elásticos resultantes da análise, , deveriam, ainda, ser 

multiplicados pelo coeficiente de ductilidade em deslocamento, .  Na Tabela 5.10 e na Tabela 5.11 

apresentam-se os deslocamentos e as rotações exigidas.  

Tabela 5.10 Deslocamentos e rotações no topo dos pilares para a combinação Ex“+”0,3Ey. 

 
+  ( )  ( )  ( ) ,  ( )  (%) 

Longitudinal Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal , + ,   

P1 * * 0,046 * 0,046 0,046 0,76 

P2 * * 0,050 * 0,050 0,050 0,81 

P3 0,049 0,238 0,054 0,287 0,054 0,292 4,78 

P4 0,034 0,238 0,059 0,272 0,059 0,278 4,56 

P5 0,019 0,238 0,064 0,257 0,064 0,265 4,34 

P6 0,004 0,238 0,070 0,242 0,070 0,252 4,13 

P7 0,015 0,238 0,076 0,253 0,076 0,264 4,33 

P8 0,043 0,238 0,085 0,281 0,085 0,293 3,22 

P9 0,061 0,238 0,087 0,299 0,087 0,312 4,33 

P10 * * 0,088 * 0,088 0,088 1,39 
* Deslocamento não contabilizado devido à existência de um aparelho de apoio móvel na direção longitudinal.  

Os deslocamentos relativos ao efeito das ações impostas e temperatura, + , foram 

contabilizados simplificadamente através da consideração de uma temperatura equivalente de 65°C 
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aplicada ao modelo. O referido valor foi calculado com base na informação contida na Tabela 5.6 e 

Tabela 5.7 e admitindo  igual a 0,5, de acordo com a EN 1990. 

Tabela 5.11 Deslocamentos e rotações no topo dos pilares para a combinação 0,3Ex“+”Ey. 

 
+  ( )  ( )  ( ) ,  

( ) 
 

(%) 

Longitudinal Longitudinal Transversal Longitudinal Transversal , + ,   

P1 * * 0,155 * 0,155 0,155 2,53 

P2 * * 0,166 * 0,166 0,166 2,71 

P3 0,049 0,072 0,180 0,121 0,180 0,217 3,55 

P4 0,034 0,072 0,197 0,106 0,197 0,223 3,66 

P5 0,019 0,072 0,214 0,091 0,214 0,233 3,82 

P6 0,004 0,072 0,232 0,076 0,232 0,244 4,01 

P7 0,015 0,071 0,253 0,087 0,253 0,268 4,39 

P8 0,043 0,072 0,283 0,115 0,283 0,306 3,36 

P9 0,061 0,072 0,290 0,134 0,290 0,319 4,43 

P10 * * 0,292 * 0,292 0,292 4,63 
* Deslocamento não contabilizado devido à existência de um aparelho de apoio móvel na direção longitudinal.  

De modo a averiguar se os pilares da estrutura verificam a segurança, resta apenas avaliar a 

capacidade disponível dos mesmos em termos de rotações (ou deslocamentos). O cálculo foi efetuado 

segundo os conceitos e metodologias definidas no capítulo 3. A rotação de cedência e a rotação última 

dos elementos foram obtidas de acordo com as equações (3.4) e (3.7), respetivamente. Os valores de 

 e  foram determinados recorrendo ao programa SAP2000, o qual dispõe de ferramentas 

específicas para a análise de secções (opção “Section Designer”). Para o cálculo da curvatura última, 

foi considerado o (baixo) confinamento produzido pelas cintas na base nos pilares, de forma a explorar 

a sua capacidade máxima (ver Anexo  19 e Anexo  20). Na Tabela 5.12 apresentam-se os valores 

considerados para ,  e para , tendo em conta a armadura transversal existente e o modelo de 

confinamento proposto em [5]. 

Tabela 5.12 Resistência e extensão última à compressão do betão para os pilares do viaduto. 

 
Modelo de confinamento 

Pormenorização ρ  (%) α (−) σ  (MPa) f  (MPa) f  (MPa) ε ,  (%) 

Pilar Tipo 1 Cintas ϕ8//0.25 0,05% 0,69 0,18 31,7 33,0 0,67% 

Pilar Tipo 2 Cintas ϕ8//0.25 0,04% 0,75 0,16 31,7 32,9 0,64% 

 

Na Tabela 5.13 indica-se a capacidade máxima, , , obtida para os pilares, bem como outras 

propriedades relevantes. Como se pode constatar, os valores de  dos pilares a considerar para a 

avaliação da capacidade são inferiores aos apresentados na Tabela 5.8. A razão para tal está 

relacionada com o facto do EC8-3 adotar resistências médias para os materiais, caso a análise recaia 

do lado da ação, ou resistências de cálculo, caso se pretenda determinar a capacidade dos elementos. 

Os valores de , , indicados na Tabela 5.13 dizem respeito às rotações máximas dos pilares, 

obtidas para o estado limite de colapso eminente. Dado que a análise foi efetuada considerando um 

período de retorno de 475 anos, a que corresponde o estado limite de danos significativos, os valores 
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de ,  foram multiplicados pelo fator 0,75, de forma a retratar a real capacidade dos elementos para 

ação em causa (de acordo com [5]). 

Tabela 5.13 Avaliação da capacidade de rotação dos pilares do viaduto.  

 φ  (m ) φ  (m ) θ  (%) L  (m) θ ,  (%) θ ,  (%) Δ ,  (m) 

P1 0,006 0,0361 1,49 0,59 1,88 1,41 0,086 

P2 0,006 0,0357 1,49 0,59 1,87 1,40 0,085 

P3 0,006 0,0359 1,49 0,59 1,87 1,40 0,085 

P4 0,006 0,0360 1,49 0,59 1,87 1,41 0,086 

P5 0,006 0,0353 1,50 0,59 1,85 1,39 0,085 

P6 0,006 0,0376 1,48 0,59 1,92 1,44 0,088 

P7 0,005 0,0332 1,23 0,63 1,72 1,30 0,079 

P8 0,005 0,0331 1,69 0,73 2,16 1,63 0,148 

P9 0,006 0,0373 1,69 0,63 2,10 1,58 0,113 

P10 0,006 0,0355 1,54 0,60 1,90 1,42 0,090 

 
Por fim, na Figura 5.7, efetua-se a comparação entre as rotações impostas pela ação, , e a 

capacidade máxima dos pilares, , . Como se pode constatar, nenhum dos pilares verifica a 

segurança às duas combinações de ações em simultâneo, pelo que será necessário reforçar todos os 

elementos. É de notar, no entanto, que os pilares P1, P2 e P10 verificam a segurança em relação à 

combinação sísmica longitudinal, Ex ”+” 0,3Ey. Tal deve-se ao facto de estes elementos terem 

aparelhos de apoio móveis na direção longitudinal, não sendo, por esse motivo, afetados pelas 

deformações impostas segundo essa direção.  

 

Figura 5.7 Verificação da segurança dos pilares do viaduto em termos de rotações.  

5.3.4 Análise e verificação de segurança dos pilares ao corte 

Tal como se verificou em 5.3.3, todos os pilares que participam na resistência à ação sísmica 

vão formar rótulas plásticas nas respetivas secções de extremidade junto à base, caso não ocorra, 

previamente, nenhum tipo de rotura frágil.    

Tendo em consideração que se está a realizar uma análise linear e que a capacidade elástica 

dos elementos em flexão pode ser excedida, os esforços de corte atuantes deverão ser obtidos de 

acordo com os princípios de dimensionamento por capacidade real. Esta filosofia, já anteriormente 

abordada, pretende prevenir a ocorrência de roturas frágeis associadas a mecanismos de corte, 
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sobredimensionando os elementos a este tipo de esforços, relativamente ao que é efetuado para a 

flexão. Na Tabela 5.14 apresentam-se os valores de  obtidos para cada pilar a partir da equação 

(5.6) (o valor de M  foi calculado com base nas propriedades do aço e do betão indicadas na sexta 

coluna da Tabela 5.4). 

 =  (5.6) 

Tabela 5.14 Cálculo de VEd acordo com as regras de dimensionamento por capacidade real. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

M   (kNm) 2631 2640 2636 2632 2648 2592 3640 3646 2599 2244 

N  (kN) 2900 2938 2922 2908 2983 2700 5088 5119 2742 2961 

 (kN) 431 433 432 432 434 425 597 401 361 356 

Os valores de cálculo da resistência ao corte, , a considerar para a avaliação dependem da 

eventual capacidade dos pilares para resistir a estes esforços em regime não linear. Caso os elementos 

verticais tenham a possibilidade de formar rótulas plásticas, a avaliação ao corte nestas secções poderá 

ser realizada de acordo com a filosofia do EC8-3. Se, por outro lado, a sua resistência for inferior ao 

esforço transverso elástico equilibrado até à cedência, , a rotura ocorrerá antes da plastificação das 

secções de extremidade, devendo, nessa situação, efetuar-se a avaliação da capacidade com base no 

indicado no EC2-1. Na equação (5.8) expõe-se a verificação a efetuar para as zonas críticas, de acordo 

com o raciocínio explicitado. 

 
:   ≤ ⇒ á   ó  á      8 − 3 ⇒   

 :  > ⇒       ó  á  
(5.7) 

Onde: 
V  = M /L ,  M  calculado com base nas propriedades médias do aço e do betão multiplicadas 

pelo fator de confiança (ver os valores apresentados na sexta coluna da Tabela 5.4); 

V  = max (V , ; V , ) , V ,  e V ,  obtidos a partir das equações (3.12) e (3.14) (ou (3.15)), 

respetivamente; 

 V  =max V ; V , , V  e V ,  obtidos a partir das equações (3.16) e (3.13), respetivamente.  

 
Na Tabela 5.15 apresentam-se os resultados obtidos. Como se verifica, todos os pilares do 

viaduto podem formar rótulas plásticas, sem que antes colapsem devido a esforços de corte. O esforço 

transverso resistente resultou no maior dos valores obtidos entre ,  e , .  

A partir da verificação efetuada na Tabela 5.15, é possível determinar os esforços de corte 

resistentes dos pilares. Para as zonas correspondentes às rótulas plásticas o cálculo foi realizado com 

base no EC8-3. Para as zonas que permanecem em regime elástico o valor de  foi obtido a partir 

do EC2-1. Os valores obtidos apresentam-se na Tabela 5.16.  

Com base nos resultados obtidos, na Figura 5.8 efetua-se a comparação entre esforços de corte 

atuantes e resistentes (para as zonas dentro e fora das rótulas plásticas).  
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Tabela 5.15 Cálculo do esforço transverso resistente dos pilares em regime elástico. 

 
Esforço transverso 
atuante na cedência 

Esforço transverso 
resistente 

Verificação 

 (kNm)  (kN) ,  (kN) ,  (kN) (kN) ≤  

P1 2188 359 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P2 2198 360 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P3 2194 360 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P4 2190 359 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P5 2212 363 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P6 2135 350 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P7 3245 532 299 821 821 O pilar forma rótula plástica 

P8 3252 357 299 821 821 O pilar forma rótula plástica 

P9 2146 298 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

P10 2203 350 235 594 594 O pilar forma rótula plástica 

Tabela 5.16 Cálculo do esforço transverso resistente dos pilares do viaduto. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Rótulas plásticas 
 (kN) 

278 278 278 278 279 275 374 305 260 275 

Fora das rótulas  
plásticas   (kN) 

594 594 594 594 594 594 821 821 594 594 

 

 

Figura 5.8 Verificação da segurança ao corte para os pilares do viaduto. 

Como se pode verificar, para as zonas correspondentes às rótulas plásticas, a segurança ao 

corte não é verificada em nenhum dos pilares. Uma vez que a estabilidade do viaduto é assegurada 

principalmente por estes elementos, é necessário implementar o reforço dos mesmos nas secções 

junto à sua base, de forma a evitar a ocorrência deste tipo de roturas frágeis.  

5.3.5 Escolha da solução de reforço 

Com base na avaliação efetuada, demonstrou-se que os pilares do viaduto apresentam uma 

capacidade de rotação e uma resistência ao corte nas rótulas plásticas insuficiente, pelo que será 

necessário proceder ao seu reforço. A escolha do tipo de metodologia a adotar recaiu sobre o 

encamisamento dos elementos com FRP’s, visto que, de acordo com as conclusões retiradas do 

capítulo anterior, a referida técnica se revelou a mais interessante a nível técnico, de entre as três 

analisadas.  
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5.4 Reforço dos pilares do viaduto 

5.4.1 Aumento da capacidade de deformação dos pilares  

De modo a aumentar a capacidade de deformação, as secções de extremidade na base dos 

pilares terão de ser devidamente confinadas através da colagem de mantas de CFRP.  

O dimensionamento do número camadas foi realizado forma iterativa, até ser obtida uma solução 

que verificasse a segurança em relação às rotações impostas pela ação sísmica. Foi considerado o 

mesmo tipo de mantas de carbono utilizadas no capítulo anterior, cujas principais propriedades são 

indicadas na Tabela 5.17. Na Tabela 5.18 expõe-se o número de camadas de CFRP adotadas para 

cada pilar, bem como o comprimento ao longo do qual estas deverão ser aplicadas, . O comprimento 

das potenciais rótulas plásticas foi calculado de acordo com o parágrafo 6.2.1.5 do EC8-2. 

Tabela 5.17 Propriedades das mantas de carbono utilizadas para o reforço dos pilares.  

Propriedades da manta de CFRP  

 (mm) ,  (%) (%)  (GPa) ,  (MPa)  ( ) 

0,117 1,55 0,93 240 3800 2232 

Tabela 5.18 Propriedades geométricas relativas ao encamisamento dos pilares.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Nº de camadas 2 2 5 5 5 5 5 2 4 5 

[ ] 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 9,1 7,2 6,3 

[ ] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,5 1,3 

Como se observa, o número de camadas consideradas não foi igual para todos os pilares, uma 

vez que existem diferenças entre os elementos, relativamente ao nível de exigência a que estão sujeitos 

e quanto à própria geometria e vão de corte.  

Os pilares P3, P4, P5, P6 e P7 são aqueles aos quais é exigida maior capacidade de deformação, 

pelo que foi nestes que foi aplicado o maior número de camadas de reforço (cinco camadas). 

Relativamente ao pilar P8, foi apenas necessário adotar duas camadas de mantas de CFRP para 

que a segurança fosse verificada. Este pilar possui um vão de corte superior aos dos elementos 

anteriormente mencionados pelo que, embora esteja sujeito a idênticos deslocamentos no topo, a 

capacidade de deformação que lhe é exigida é bastante inferior.  

Também para os pilares P1 e P2 foram necessárias apenas duas camadas de CFRP, embora por 

um motivo diferente ao referido para o caso do pilar P8. De facto, os pilares P1 e P2 já verificavam a 

segurança antes do reforço para a combinação sísmica Ex+0,3Ey, visto que a existência de apoios 

móveis na direção longitudinal diminuía, consideravelmente, a deformação exigida a estes dois 

elementos, relativamente aos restantes. Como os deslocamentos induzidos pela combinação 0,3Ex+Ey 

nestes pilares são inferiores, as duas camadas de CFRP foram suficientes para verificar a segurança. 

No entanto, o mesmo argumento não é válido para o pilar P10, embora também este possua um 

aparelho de apoio móvel na direção longitudinal, à semelhança dos pilares P1 e P2. Como se pode 

verificar a partir da Tabela 5.11, os deslocamentos transversais exigidos vão aumentando 

progressivamente do pilar P1 ao P10, pelo que, para este último elemento, foram necessárias cinco 

camadas de mantas de carbono. A justificação para o sucessivo aumento dos deslocamentos 
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transversais está relacionada com a maior rigidez dos pilares que estão mais próximos do encontro E1 

relativamente aos pilares mais próximos do encontro E2, que apresentam uma altura superior (ver 

Figura 5.1), o que induz movimentos de torção que se adicionam aos movimentos de translação. 

 Por fim, na Figura 5.9, apresenta-se a capacidade de rotação dos pilares após o reforço.  

 

Figura 5.9 Verificação da segurança dos pilares do viaduto em termos de rotações após o reforço. 

Os valores de , , indicados na Figura 5.9 foram calculados com base na equação (4.22). De 

forma a calcular a curvatura última, foi necessário estimar a nova relação constitutiva para o betão 

confinado pelas mantas de FRP dimensionadas, tal como se mostra na Figura 5.10. Após a sua 

definição, a função correspondente ao referido modelo constitutivo foi introduzida no programa de 

cálculo SAP2000, tendo, então, sido possível obter um valor aproximado para a curvatura última dos 

pilares, , após o reforço. Os cálculos efetuados poderão ser consultados no Anexo  22.  

 

Figura 5.10 Diagrama σ-ε do betão após o encamisamento, para diferentes taxas de ρf. 

5.4.2 Aumento da capacidade resistente ao corte dos pilares  

Relativamente à resistência ao corte, verificou-se em 5.3.4 que seria apenas necessário reforçar 

as zonas correspondentes às rótulas plásticas. Deste modo, como base nas taxas de armadura de 

CFRP dimensionadas anteriormente, efetuou-se a verificação da segurança ao corte (Tabela 5.19).  
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Tabela 5.19 Verificação da resistência ao corte após o reforço dos pilares.  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

ρ  (%) 0,12 0,12 0,29 0,29 0,29 0,29 0,23 0,09 0,23 0,29 

V  (kN) 212 212 529 529 529 529 662 265 423 529 

V  (kN) 462 463 738 738 739 735 949 535 628 736 

V  (kN) 431 433 432 432 434 425 597 401 361 356 

V < V  Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica 

 

A resistência ao corte após o reforço, V , foi calculada com base na equação (4.31), indicada 

no quarto capítulo. O termo correspondente à contribuição das mantas, , foi obtido a partir da equação 

(5.8), apresentada no EC8-3 para o reforço de secções circulares.  

 = 0,5 ∙ ∙ ∙ ,  (5.8) 

Onde: , = 0,004 
 

Por fim, na Tabela 5.20 indica-se o número final de camadas necessárias para verificar a 

segurança dos pilares, já considerando tanto os esforços de corte como as deformações máximas 

impostas pela ação sísmica. Na Figura 5.11 esquematiza-se o tipo de reforço proposto. A distância do 

início do reforço de CFRP à fundação deverá ser de 15 milímetros, como ilustrado na figura.  

Tabela 5.20 Número de camadas necessárias para o reforço dos pilares.  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Nº de camadas 3 3 5 5 5 5 5 2 4 5 

 

 

Figura 5.11 Esquema tipo do reforço junto à base dos pilares.  
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6 Considerações finais e desenvolvimentos futuros 

Após a realização do trabalho, é importante tecer algumas considerações finais sobre o estudo 

desenvolvido. Em primeiro lugar, é importante evidenciar que a partir das diretrizes indicados no EC8-

3 foi possível avaliar sismicamente elementos e estruturas de betão armado e proceder ao seu reforço, 

tendo-se utilizado, para esse efeito, uma metodologia de avaliação com base em deslocamentos. Esta 

metodologia possibilitou uma melhor aferição da real capacidade das estruturas para resistir a um 

sismo. 

O segundo capítulo do trabalho teve como principal objetivo evidenciar algumas das principais 

vulnerabilidades sísmicas observadas em edifícios antigos. Em particular, destacaram-se problemas 

associados a deficientes pormenorizações de armaduras, que potenciam roturas frágeis de elementos 

estruturais, podendo mesmo ser a causa do colapso de uma estrutura, a nível global. Numa fase 

seguinte, pretendeu-se expor e caracterizar metodologias de reforço local que permitem solucionar as 

algumas das vulnerabilidades sísmicas anteriormente analisadas. Foram também introduzidos os 

principais conceitos relativos ao EC8-3, norma onde as referidas técnicas de reforço são indicadas.   

No terceiro capítulo foi avaliada a capacidade de rotação e a resistência ao corte de quatro 

elementos estruturais pertencentes a estruturas antigas.  A partir destes exemplos representativos foi 

possível evidenciar as principais debilidades sísmicas de elementos estruturais dimensionados e 

pormenorizados com base em antigos regulamentos, nomeadamente do RBA e REBA. Verificou-se 

que os elementos analisados apresentavam um confinamento muito reduzido, aspeto que condicionava 

essencialmente os pilares. A partir dos cálculos efetuados, demonstrou-se que os elementos verticais 

tinham uma capacidade de deformação muito baixa, sendo os resultados tanto mais penalizantes 

quanto maior o esforço axial considerado. Também a resistência ao corte para estes elementos se 

revelou insuficiente face à ação sísmica considerada, de acordo com o EC8-3. Por outro lado, as vigas 

avaliadas apresentavam uma ductilidade e uma resistência ao corte satisfatória. Este tipo de resultados 

é frequentemente verificado em elementos horizontais de estruturas antigas, dado que, muitas vezes, 

a armadura dimensionada para ações gravíticas é suficiente para garantir uma resposta sísmica 

razoavelmente dúctil.  

A partir dos resultados obtidos no capítulo anterior, no quarto capítulo efetuou-se o reforço dos 

elementos estruturais que apresentavam maior vulnerabilidade a ações sísmicas, nomeadamente o 

Pilar A e o Pilar B. Para esse efeito, recorreu-se ao encamisamento das suas seções através de três 

técnicas distintas: encamisamento com betão armado, encamisamento com CFRP e encamisamento 

com chapas metálicas. Após expostas as diferentes metodologias de dimensionamento indicadas no 

EC8-3, foram propostas soluções de reforço para os pilares, com o objetivo de aumentar a capacidade 

de deformação e resistência ao corte dos mesmos. Verificou-se que, para obter sensivelmente a 

mesma rotação última e a mesma resistência ao corte, as taxas geométricas de CFRP a colocar eram 

inferiores às de aço para betão armado, e estas, por sua vez, menores que as taxas de chapas 

metálicas necessárias. A explicação para estes resultados está sobretudo relacionada com a 

resistência dos materiais envolvidos. As mantas de CFRP revelaram-se um material de reforço bastante 

eficaz do ponto de vista técnico, sendo possível atingir resistências significativas para os elementos, 
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recorrendo a taxas geométricas de CFRP bastante baixas. Para além disso, esta técnica de reforço 

apresenta ainda a vantagem de ter um impacte mínimo na geometria do elemento inicial.  

No quinto capítulo pretendeu-se aplicar os conceitos analisados ao nível dos dois anteriores 

capítulos recorrendo, para esse efeito, à análise e ao reforço sísmico de um viaduto localizado numa 

zona de sismicidade elevada. A solução de reforço dos pilares consistiu no encamisamento das 

secções na sua base com CFRP. A escolha desta metodologia em particular foi motivada não só pelos 

resultados obtidos no capítulo anterior, mas também pelo facto de os pilares do viaduto estudado 

apresentarem secção circular, geometria que maximiza a eficácia da técnica de reforço adotada  

Ainda no respeitante ao viaduto analisado no quinto capítulo, destaca-se que apenas se efetuou 

a avaliação e o reforço sísmico dos pilares da estrutura. Seria interessante, como desenvolvimento 

futuro, avaliar a capacidade de outros elementos quando solicitados pela ação sísmica regulamentar 

considerada. De entre esses elementos, salienta-se, pela sua importância na estabilidade da estrutura, 

as fundações do viaduto. Para tal, a resistência das fundações deverá ser calculada e confrontada aos 

esforços atuantes obtidos a partir dos momentos fletores resistentes mobilizados nas rótulas plásticas 

na base dos pilares. Caso a segurança não seja verificada, as fundações terão também de ser 

reforçadas. Se exequível, a utilização de microestacas é frequentemente a solução mais económica, 

devendo, contudo, cada situação ser analisada caso a caso.  

Para além deste aspeto, seria ainda interessante analisar o tipo de aparelhos de apoio a colocar 

nos encontros. Estes aparelhos deverão ter uma elevada capacidade de distorção, de forma a ser 

possível acomodar os acentuados deslocamentos transversais que ocorrem, em particular, no encontro 

E2 do viaduto.  

Num contexto mais geral, é importante salientar que neste trabalho foi apenas tratado um 

pequeno conjunto de metodologias de reforço de caráter local. Existem outros tipos de estratégias que 

não foram abordadas, destacando-se, entre as principais, as que permitem reduzir o nível de exigência 

imposto às estruturas. Este segundo tipo de estratégia pode ser concretizado através da colocação de 

paredes resistentes, muito comum em edifícios, ou através da consideração de sistemas isolamento 

de base ou de dissipação de energia, mais frequentes em pontes e viadutos. Num projeto de 

reabilitação real todas as opções de reforço deverão ser tidas em conta, adotando-se a solução que se 

revele mais adequada do ponto de vista técnico, económico e social.  
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ANEXO  1 PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS E MECÂNICAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Vista em alçado da viga selecionada pertencente ao Edifício A 

 

Vista em alçado da viga selecionada pertencente ao Edifício B 

 

Secção transversal do pilar selecionado pertencente ao Edifício A (à esquerda) e ao 
Edifício B (à direita) 

 

 

 h [m] b [m] L [m] LV [m] d [m] d1 [m] c [m] 

Pilar A 0,400 0,400 2,800 1,400 0,376 0,024 0,015 

Pilar B 0,600 0,350 2,800 1,400 0,568 0,032 0,020 

Viga A 0,700 0,400 4,600 2,300 0,676 0,024 0,015 

Viga B 0,550 0,250 5,000 2,500 0,522 0,028 0,020 

 

 

Área de armadura Pormenorização 

Longitudinal Transv. Longitudinal Transversal 

Inferior 
As1 [cm2] 

Superior 
As2 [cm2] 

Alma 
Asv [cm2] 

- 
Asw [cm2] 

Inferior Superior Alma - 

Pilar A 0,99 0,99 - 0,36 2ϕ5/16 2ϕ5/16 - 
ϕ3/16//0,30 
(2ramos) 

Pilar B 3,39 3,39 2,26 0,57 3ϕ12 3ϕ12 2ϕ12 
ϕ6//0,15 

(2 ramos) 
Viga A 
Apoio 1 

2,85 3,48 - 0,36 4ϕ3/8 4ϕ3/8+2ϕ1/4 - 
ϕ3/16//0,30 
(2ramos) 

Viga A 
Apoio 2 

1,42 4,90 - 0,36 2ϕ3/8 6ϕ3/8+2ϕ1/4 - 
ϕ3/16//0,30 
(2ramos) 

Viga B 
Simétrica 

4,02 7,41 - 0,57 2ϕ16 3ϕ12+2ϕ16 - 
ϕ6//0,20 

(2 ramos) 
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ANEXO  2  CÁLCULO DA POSIÇÃO DA LINHA NEUTRA 
De forma a calcular a curvatura que uma dada secção apresenta quando a sua armadura à tracção 

entra em cedência1, é necessário, em primeiro lugar, conhecer a posição que a linha neutra ocupa nesse 
instante. Para uma secção genérica retangular, com uma armadura à tracção, , uma armadura à 
compressão, , e uma armadura de alma, , , sujeita a um esforço axial, , a posição da linha neutra 

elástica pode ser obtida a partir da seguinte equação: 

 =
2 + + + ,

+
2 +

+ + + , +
 (A.1) 

A equação acima exposta tem por base a consideração das hipóteses simplificativas frequentemente 
admitidas na análise de uma secção em estado II (i.e., estado fendilhado), de entre as quais se destacam as 
seguintes:  

 O betão não resiste à tracção; 
 As secções inicialmente planas mantêm-se planas após a deformação (hipótese de Bernoulli); 
 O betão à compressão apresenta um comportamento elástico linear (o que é uma aproximação 

válida para a gama de tensões em causa); 

O valor determinado a partir da equação (A.1) corresponde ao centro de gravidade da secção 
homogeneizada, de acordo com as hipóteses mencionadas anteriormente. A equação continua válida para o 
caso de vigas, considerando neste caso = 0. Sendo uma equação de 2º grau, a equação (A.1) apresenta 
a seguinte solução: 

 =
− + √ + 2

 (A.2) 

Onde:  

=  + + , + ; 

=  + + , + ; 

Por fim, conhecida a posição da linha neutra, a curvatura de cedência é dada por:  

 =
−

 (A.3) 

ANEXO  3  CURVATURA, ROTAÇÃO E MOMENTO DE CEDÊNCIA 

Capacidade de rotação da corda na cedência – EC8-3 (A.3.2.4 (2))  

PILAR A (ϕy e My obtidos a partir do SAP2000, ferramenta “Section Designer”) 

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕy 

[m-1] 
My 

[kNm] 
αv 

[-] 
θ1

y 

[%] 
θ2

y 

[%] 
θ3

y 

[%] 
θy

total 

[%] 

0,1 351 0,0046 61,7 0 0,21 0,20 0,02 0,44 

0,2 702 0,0055 105,1 0 0,26 0,20 0,02 0,49 

0,3 1054 0,0065 140,2 1 0,38 0,20 0,02 0,66 

0,4 1405 0,0076 167,0 1 0,44 0,20 0,02 0,68 

 

                                                      
1 Na realidade, a cedência de uma dada secção poderá ocorrer devido a uma de duas situações: cedência da 

armadura à tracção ou cedência do betão à compressão. Embora esta segunda hipótese seja menos frequente, para 
elementos sujeitos a elevados esforços axiais e/ou com taxas de armadura à tracção consideráveis, o betão poderá 
efetivamente ser o responsável pela cedência da secção em causa.   
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PILAR B (ϕy e My obtidos a partir do SAP2000 ferramenta “Section Designer”) 

FLEXÃO EM TORNO DA MAIOR INÉRCIA 

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕy 

[m-1] 
My 

[kNm] 
αv 

[-] 
θ1

y 

[%] 
θ2

y 

[%] 
θ3

y 

[%] 
θy

total 

[%] 

0,1 578 0,0049 203,0 0 0,23 0,23 0,05 0,51 

0,2 1155 0,0060 307,0 1 0,39 0,23 0,05 0,67 

0,3 1733 0,0069 396,0 1 0,44 0,23 0,05 0,73 

0,4 2310 0,0077 464,0 1 0,50 0,23 0,05 0,78 

 
FLEXÃO EM TORNO DA MENOR INÉRCIA 

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕy 

[m-1] 
My 

[kNm] 
αv 

[-] 
θ1

y 

[%] 
θ2

y 

[%] 
θ3

y 

[%] 
θy

total 

[%] 

0,1 578 0,0089 88,9 0 0,42 0,19 0,10 0,71% 

0,2 1155 0,0100 131,2 0 0,47 0,19 0,10 0,76% 

0,3 1733 0,0109 166,9 0 0,51 0,19 0,10 0,80% 

0,4 2310 0,0120 199,1 0 0,56 0,19 0,10 0,85% 

Legenda: θ1
y – Rotação devido a deformações por flexão;  

θ2
y - Rotação devido a deformações por corte;  

θ3
y - Rotação devido ao escorregamento da armadura longitudinal na zona de ancoragem.  

 

ANEXO  4 CURVATURA E ROTAÇÃO ÚLTIMA: MODELOS FÍSICOS 

Capacidade de rotação última da corda – EC8-3 (A.3.2.2 (6))  

PILAR A  

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕu 

[m-1] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
μφ 

[-] 
μθ 

[-] 
Tipo de 
 Rotura 

0,1 351 0,0722 1,50% 0,88% 15,2 3,4 Pelo betão 

0,2 702 0,0355 0,95% 0,56% 6,5 1,9 Pelo betão 

0,3 1054 0,0239 0,87% 0,51% 3,7 1,5 Pelo betão 

0,4 1405 0,0168 0,81% 0,48% 2,2 1,2 Pelo betão 

Legenda: θum – Capacidade última de rotação da corda (para o estado limite de Colapso Iminente);  
θum

EP – Capacidade última de rotação da corda para elementos primários, obtida dividindo θum por 1,7.  

PILAR B  

FLEXÃO EM TORNO DA MAIOR INÉRCIA 

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕu 

[m-1] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
μφ 

[-] 
μθ 

[-] 
Tipo de 
 Rotura 

0,1 578 0,0388 1,32% 0,78% 7,9 2,6 Pelo betão 

0,2 1155 0,0270 1,17% 0,69% 4,5 1,8 Pelo betão 

0,3 1733 0,0165 0,96% 0,56% 2,4 1,3 Pelo betão 

0,4 2310 0,0108 0,86% 0,50% 1,4 1,1 Pelo betão 

 
FLEXÃO EM TORNO DA MENOR INÉRCIA 

ν 
[-] 

NEd 

[kN] 
ϕu 

[m-1] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
μφ 

[-] 
μθ 

[-] 
Tipo de 
 Rotura 

0,1 578 0,0767 2,04% 1,20% 8,6 2,9 Pelo aço 

0,2 1155 0,0505 1,55% 0,91% 5,1 2,1 Pelo betão 

0,3 1733 0,0369 1,31% 0,77% 3,4 1,6 Pelo betão 

0,4 2310 0,0291 1,19% 0,70% 2,4 1,4 Pelo betão 
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ANEXO  5 ESFORÇO TRANSVERSO RESISTENTE DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM REGIME 

ELÁSTICO 
Esforço transverso resistente do elemento sem armadura transversal-EC2-1 (6.2.2) 

Elemento 
CRd,c 

[-] 
k 
[-] 

ρl 
[%] 

fck 
[MPa] 

k1 
[-] 

σcp 
[MPa] 

bw 
[m] 

d 
[m] 

νmin 
[-] 

VRd,c 

[kN] 
VRdc,min 

[kN] 

Pilar A 0,12 1,73 0,066 20 0,15 1,57 0,40 0,38 0,36 69,6 89,0 

Pilar B (Vz) 0,12 1,59 0,162 25 0,15 2,75 0,35 0,57 0,35 142,4 152,0 

Pilar B (Vy) 0,12 1,79 0,162 25 0,15 2,75 0,60 0,32 0,42 144,1 158,9 

Viga A 0,12 1,54 0,181 20 0,15 0,00 0,40 0,68 0,30 76,9 81,2 

Viga B 0,12 1,62 0,573 25 0,15 0,00 0,25 0,52 0,36 61,1 46,7 

Esforço transverso resistente do elemento com armadura transversal-EC2-1 (6.2.3) 

Elemento 
Asw 

 [mm2] 
s 

[m] 
fyd 

[MPa] 
z 

[m] 
θ 
[°] 

VRd,s 

[kN] 

Pilar A 35,6 0,30 196 0,35 30 14,2 
Pilar B (Vz) 56,5 0,15 333 0,55+ 30 119,0 
Pilar B (Vy) 56,5 0,15 333 0,30 30 64,6 

Viga A 36,0 0,30 196 0,65 30 26,5 
Viga B 56,5 0,20 333 0,50 30 81,1 

 

ANEXO  6 CURVATURA E ROTAÇÃO ÚLTIMA: MODELOS EMPÍRICOS 

Capacidade de rotação última da corda – EC8-3 (A.3.2.2 (1))  

PILAR A  

ν 
[-] 

ω 
[%] 

ω’ 
[%] 

ρsx 
[%] 

ρd 
[%] 

α 
[-] 

kliso 

[-] 
θum 

[%] 
θum

EL 

[%] 

0,1 0,635 0,635 0,03 0 0,13 0,8 3,57% 2,38% 
0,2 0,635 0,635 0,03 0 0,13 0,8 3,17% 2,11% 
0,3 0,635 0,635 0,03 0 0,13 0,8 2,81% 1,87% 
0,4 0,635 0,635 0,03 0 0,13 0,8 2,49% 1,66% 

kliso Fator que reduz o valor inicial de θum e que deverá ser considerado caso os varões da armadura sejam lisos, 
igual a 0,80 de acordo com o EC8-3; 

PILAR B 

ν 
[-] 

ω 
[%] 

ω’ 
[%] 

ρsx 
[%] 

ρd 
[%] 

α 
[-] 

k 

[-] 
θum 

[%] 
θum

EL 

[%] 

0,1 3,75 2,25 0,06 0 0,18 1,2 2,99% 1,99 
0,2 3,75 2,25 0,06 0 0,18 1,2 2,65% 1,77 
0,3 3,75 2,25 0,06 0 0,18 1,2 2,35% 1,57 
0,4 3,75 2,25 0,06 0 0,18 1,2 2,08% 1,39 

k Fator que reduz o valor inicial de θum e que deverá ser considerado caso os varões não possuam 
pormenorizações que tenham em conta os princípios para um bom desempenho sísmico, igual a 1,2.  
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ANEXO  7 ELEMENTOS MONOLÍTICOS EQUIVALENTES PARA O DIMENSIONAMENTO  

Elementos monolíticos equivalentes a adotar para o aumento da ductilidade  

 

HIPÓTESE DE CÁLCULO DESCRIÇÃO 

H1: Geometria A correspondente à secção transversal do elemento antes do reforço. 
H2: Tensão de rotura do 
betão à compressão,  

Deverá utilizar-se o valor de  do elemento antigo (eventualmente modificado devido ao 
efeito do confinamento conferido) e não o relativo à nova camada de betão de reforço.  

H3: Área de armadura 
transversal,  

Adotar o valor equivalente à área de armadura de reforço colocada.  

H4: Tensão de cedência 
da armadura transversal 
de reforço, , ç  

Para a armadura de reforço, considerar o valor característico da tensão de cedência do 
aço em causa, i.e., . De acordo com o EC8-3, as propriedades mecânicas a adotar 
no cálculo para materiais novos são as correspondentes aos seus valores característicos, 
tendo em consideração que se estão a avaliar mecanismos dúcteis. 

H5: Tensão de cedência 
da armadura longitudinal 
antiga, ,  

Para a armadura antiga deverá adotar-se o valor médio obtido a partir de ensaios 
realizados, dividido pelo correspondente fator de confiança.  

H6: Taxa geométrica de 
armadura de 
confinamento,  

=  é calculada utilizando o valor de  do encamisamento e o valor de  

correspondente à largura do elemento antes do reforço.  

 

PROPRIEDADE DESCRIÇÃO 

 (equação (4.11)) 
 (equação (3.21)) 

 (equação 
(4.12)(3.4)) 

Valores calculados tendo em conta a geometria, a tensão de rotura do betão à compressão, 
e a tensão de cedência do aço das armaduras, correspondentes às hipóteses H1, H2 e 
H5, respectivamente. A área de armadura longitudinal a considerar é a do elemento antigo. 
Apenas para o segundo termo da equação (3.4) se deverá utilizar o valor de h 
correspondente à altura da secção do elemento encamisado (i.e., h ç , de acordo com 
a figura acima).  

 (equação (4.3)) 
,  (equação (4.5)) 

Valores obtidos a partir de um modelo de confinamento (por exemplo, o do EC8-3). Utilizar 
como valor inicial da resistência à compressão do betão não confinado o correspondente 
à hipótese H2.  Para determinar a tensão de compressão lateral aplicada ao elemento, σ , 
deverão considerar-se as hipóteses H3 e H4. 

 
O fator de eficácia do confinamento em planta é calculado considerando a altura e largura 
do betão confinado (medido entre eixos da cinta/estribo). 

 

Para o fator de eficácia do confinamento em alçado deverá adotar-se um valor unitário. A 
razão para tal está relacionada com o facto do reforço se estender a toda a altura do 
elemento e de apenas estarmos interessados nas dimensões iniciais da secção, pelo que, 
é razoável admitir que um total confinamento em alçado. 

  
  (equação (4.13)) 

Calculada de acordo com a geometria definida em H1, com a área de armadura longitudinal 
do elemento antigo e com base nos valores obtidos para f  e ε , .  
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Elementos monolíticos equivalentes a adotar para a resistência ao esforço transverso 

 

HIPÓTESE DE CÁLCULO DESCRIÇÃO 

H1: Geometria A correspondente à secção transversal do elemento após o reforço. 

H2: Tensão de rotura do 
betão à compressão,  

Assume-se que as propriedades do betão adicionado se aplicam a toda a secção do 
elemento, como se esquematiza na figura. Deste modo, deverá adotar-se o valor de f  
do betão de reforço.  

H3: Área de armadura 
transversal,  

Adotar o valor equivalente à área de armadura de reforço colocada. A área de armadura 
transversal antiga deverá ser desprezada.  

H4: Tensão de cedência da 
armadura de reforço, ,  

Considerar o valor característico da tensão de cedência do aço em causa, i.e., f , 

divido pelo fator parcial de segurança do material.  
H5: Tensão de cedência da 
armadura antiga, ,  

Adotar o valor médio da tensão de cedência obtido a partir de ensaios realizados, 
dividido pelo correspondente fator de confiança e, ainda, pelo fator parcial de segurança 

do material, i.e., f , =
ϒ ∙

 . 

 

PROPRIEDADE DESCRIÇÃO 

Nas zonas das rótulas plásticas: 
 Resistências calculadas tendo em conta a geometria, a tensão de rotura do 

betão à compressão e a área e tensão de cedência do aço das armaduras 
transversais, correspondentes às hipóteses H1, H2, H3 e H4, respectivamente. 

A área de armadura longitudinal a considerar é a do elemento antigo. 
Nas zonas fora das rótulas 

plásticas:  

 

ANEXO  8 ENCAMISAMENTO COM BETÃO ARMADO: AUMENTO DA DUCTILIDADE 
Relação constitutiva para o betão confinado  
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PILAR A 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 373 0,036 0,344 0,218 Aço 7,50% 0,78% 

0,2 746 0,072 0,308 0,243 Aço 7,50% 1,74% 

0,3 1118 0,107 0,273 0,239 Betão 6,51% 2,57% 

0,4 1491 0,143 0,237 0,179 Betão 4,24% 2,57% 

 
 Modelos físicos Modelos empíricos 

ν 
[-] 

ϕy 
[m-1] 

θy 
[%] 

θy
* 

[%] 
ϕu 

[m-1] 
Lpl 
[m] 

μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 

0,1 0,0046 0,43% 0,46% 0,073 0,167 47,4 8,4 3,81% 1,91% 5,06% 3,38% 

0,2 0,0055 0,48% 0,50% 0,082 0,167 44,2 8,5 4,24% 2,12% 4,49% 2,99% 

0,3 0,0065 0,60% 0,63% 0,094 0,167 36,8 6,8 4,29% 2,14% 3,98% 2,65% 

0,4 0,0076 0,66% 0,70% 0,109 0,167 23,5 4,9 3,40% 1,70% 3,53% 2,35% 

 

PILAR B 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 578 0,055 0,515 0,097 Aço 5,00% 0,53% 

0,2 1155 0,110 0,460 0,109 Aço 5,00% 1,19% 

0,3 1733 0,164 0,406 0,123 Betão 5,00% 2,03% 

0,4 2310 0,219 0,351 0,107 Betão 3,75% 2,35% 

 
 Modelos físicos Modelos empíricos 

ν 
[-] 

ϕy 
[m-1] 

θy 
[%] 

θy
* 

[%] 
ϕu 

[m-1] 
Lpl 
[m] 

μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 

0,1 0,0049 0,51% 0,54% 0,097 0,245 19,8 4,8 2,60% 1,53% 4,90% 3,27% 

0,2 0,0060 0,67% 0,70% 0,109 0,245 18,1 4,3 3,00% 1,77% 4,35% 2,90% 

0,3 0,0069 0,73% 0,76% 0,123 0,245 17,9 4,4 3,37% 1,98% 3,86% 2,57% 

0,4 0,0077 0,78% 0,82% 0,107 0,245 13,8 3,7 3,04% 1,79% 3,42% 2,28% 

 

ANEXO  9 ENCAMISAMENTO COM BETÃO ARMADO: REFORÇO AO CORTE 

Zonas fora das rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente de elementos com armadura transversal-EC2-1 (6.2.3) 

Elemento Pormenorização 
Asw 

[cm2] 
s 

[m] 
fywd 

[MPa] 
z 

[m] 
θ 
[°] 

ρsx 
[%] 

VRd,s 

[kN] 

Pilar A 
ϕ10//0,30 
(2 ramos) 

1,57 0,30 435 0,50 30 0,13% 197 

Pilar B 
(Vz) 

ϕ12//0,25 
(2 ramos) 

2,26 0,25 435 0,70 30 0,26% 474 

 
Elemento VRd,s

antiga
 [kN] VRd,s [kN] VRd,max [kN] VRd [kN] VRd*[kN] VEd [kN] Verificação 

Pilar A Não contabilizada 197 519 197 177 151 Verifica 

Pilar B (Vz) Não contabilizada 474 1436 474 427 394 Verifica 
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Zonas nas rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente sob ações cíclicas -EC8-3 (A.3.3.1. (1))  

Elemento Pormenorização 
Asw 

[cm2] 
s 

[m] 
fywd 

[MPa] 
z 

[m] 
θ 
[°] 

ρsx 
[%] 

Vw 

[kN] 
μ  
[-] 

Vw
final 

[kN] 

Pilar A 
ϕ10//0,075 
(4 ramos) 

2,68 0,075 435 0,50 45 0,89% 811,5 > 5 608,6 

Pilar B 
(Vz) 

ϕ12//0,100 
(4 ramos) 

3,86 0,100 435 0,70 45 1,10% 1178,6 > 5 883,9 

 

 

Armadura 
transversal 

Esforço axial Betão Total 

Vw
final 

[kN] 
NEd 

[kN] 
b 

[m] 
xu 

[m] 
VN 

[kN] 
ρtot 
[%] 

Ac 

[m2] 
fcd 

[MPa] 
LV/h 
[-] 

μ  
[-] 

VC 

[kN] 
 

[-] 
VR 

[kN] 

VRd* 
[kN] 

Pilar A 608,6 248,9 0,40 0,050 31,1 0,50 0,34 20,0 2,41 > 5 55,4 1,15 604,4 544,0 

Pilar B 883,9 385,0 0,35 0,075 72,2 0,50 0,41 20,0 1,79 > 5 79,1 1,15 900,2 810,1 

 

ANEXO  10 ENCAMISAMENTO COM CFRP: AUMENTO DA DUCTILIDADE  
Relação constitutiva para o betão confinado  

 

 
PILAR A 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 373 0,042 0,339 0,218 Aço 7,50% 0,92% 

0,2 746 0,084 0,297 0,239 Aço 7,50% 1,64% 

0,3 1118 0,126 0,255 0,154 Betão 3,49% 1,73% 

0,4 1491 0,168 0,213 0,129 Betão 2,19% 1,73% 
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 Modelos físicos Modelos empíricos 

ν 
[-] 

ϕy 
[m-1] 

θy 
[%] 

ϕu 
[m-1] 

Lpl 
[m] 

μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 

0,1 0,0046 0,43% 0,218 0,167 47,4 8,7 3,79% 2,53% 4,78% 3,19% 

0,2 0,0055 0,48% 0,239 0,167 43,5 8,7 4,15% 2,77% 4,24% 2,83% 

0,3 0,0065 0,60% 0,154 0,167 23,6 4,9 2,91% 1,94% 3,76% 2,51% 

0,4 0,0076 0,66% 0,129 0,167 16,9 3,9 2,57% 1,72% 3,33% 2,22% 

 

PILAR B 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 578 0,06 0,52 0,0984 Pelo aço 5,00% 0,60% 
0,2 1155 0,12 0,46 0,1089 Pelo aço 5,00% 1,36% 
0,3 1733 0,19 0,39 0,1097 Pelo betão 3,98% 1,88% 
0,4 2310 0,25 0,33 0,0908 Pelo betão 2,51% 1,88% 

 

 Modelos físicos Modelos empíricos 
ν 

[-] 
ϕy 

[m-1] 
θy 

[%] 
ϕu 

[m-1] 
Lpl 

[m] 
μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
0,1 0,0049 0,51% 0,0984 0,245 20,1 5,1 2,60% 1,73% 5,08% 3,38% 

0,2 0,0060 0,67% 0,1089 0,245 18,2 4,4 2,97% 1,98% 4,50% 3,00% 

0,3 0,0069 0,73% 0,1097 0,245 16,0 4,2 3,02% 2,02% 3,99% 2,66% 

0,4 0,0077 0,78% 0,0908 0,245 11,7 3,4 2,64% 1,76% 3,54% 2,36% 

 

ANEXO  11 CÁLCULO DA TENSÃO/EXTENSÃO EFETIVA DE DESTACAMENTO NO FRP  
A expressão para a obtenção do valor de cálculo da tensão efetiva de destacamento do FRP, , , depende 

da configuração e da geometria do reforço aplicado. Na figura abaixo mostram-se os três tipos de reforço 
considerados.   

 

1. Caso o compósito envolva totalmente a secção transversal do elemento estrutural (reforço do tipo 
1 na figura), a equação a considerar assume a seguinte forma:   

 , , = ∙ 1 −
sin
2

+
1
2 , ( ) − ∙ 1 −

sin
 (A.4) 

Onde:  
  Valor de cálculo da tensão de destacamento, (obtido a partir da equação (A.6)); 

  Comprimento efetivo de ligação/amarração (obtido a partir da equação (A.5)(A.8)); 
  Ângulo formado entre a direcção principal das fibras do laminado ou manta de FRP e o eixo 

longitudinal do elemento reforçado; 
  Braço interno das forças, ( = 0,9 ); 

, ( ) Tensão última (máxima) do laminado ou manta de FRP para secções retangulares com os 

cantos arredondados, (valor calculado com base na equação (A.8)).   

= 1 −
2
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 =
ϒ

  (unidades: N, mm) (A.5) 

Onde: 
  Resistência máxima de ligação ( = 1,8 ∙ ∙ ) 

 =
ϒ

0,6 ∙ ∙
  (unidades: N, mm) (A.6) 

Onde:  
ϒ   Fator parcial de segurança associado ao descolamento do FRP (Nota: o valor atribuído a ϒ  a 

ser usado num país poderá ser encontrado no correspondente Anexo Nacional. O valor recomendado 
é ϒ = 1,5); 

;    Respetivamente, módulo de elasticidade e espessura da manta ou laminado de FRP; 

  Resistência média do betão à tracção; 
  Coeficiente de cobertura (calculado de acordo com a equação (A.7));  

 = 1,5
2 −

1 + 100 

 (A.7) 

Onde:  
  Largura do laminado ou manta de FRP, medida ortogonalmente à direcção principal das fibras 

(para mantas: = min (0,9 ; ℎ ) ∙ sin( + ) / sin ); 

  Espaçamento entre faixas de FRP (=  para mantas de FRP); 

  Ângulo de inclinação da treliça adotado.  

 , ( ) = + 〈 ∙ − 〉 (A.8) 

Onde o termo entre 〈0〉 deverá apenas ser considerado se positivo e:  

= 0,2 + 1,6       0 ≤ ≤ 0,5 

  Raio de arredondamento dos cantos da secção.  

2. Para encamisamentos com uma configuração em “U” (reforço do tipo 2, de acordo com a figura 
anterior), a tensão efetiva de descolamento deverá ser calculada, alternativamente, com base na equação 
(A.9): 

 
, , = ∙ 1 −

sin
 (A.9) 

Onde todas as variáveis são obtidas do modo definido anteriormente.  
 

3. Caso o reforço se estenda apenas à colagem de mantas ou laminados de FRP nas faces laterais 
do elemento, o valor de cálculo da tensão efetiva de descolamento deverá ser determinado a partir da 
equação (A.10). 

 
, , = ∙ , ∙ 1 −

,
 (A.10) 

Onde: 

, = + ;       = − ∙ sin ;         = ∙ sin  

Com: = ;  = /3                  
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Nas tabelas seguintes indicam-se os cálculos efetuados para obter , ,  para o Pilar A e Pilar B.  

 

Dados para o cálculo de , ,  (encamisamento do tipo 1 “fechado”) 

  
 

( ) 

 

( ) 

 
(−) 

 
( ) 

 

( ) 

 

( ) 

 
( ) 

 
(−) 

 
(−) 

 
( ) 

 
( ) 

Pilar A 30 90 0,592 0,592 1,0 2,2 0,117 240 4,0 0,36 0,363 119 1,84 

Pilar B 30 90 0,904 0,904 1,0 2,6 0,117 240 5,0 0,43 0,363 81 1,81 

 

 
Resultados para o cálculo de , ,  (encamisamento do tipo “fechado”) 

( )* ( ) , ( ) ( ) , , ( ) 

Pilar A 3800 1097 1368 1116 

Pilar B 3800 843 1629 1152 

ANEXO  12 ENCAMISAMENTO COM CFRP: REFORÇO AO CORTE 

Zonas fora das rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente EC8-3 (A.4.4.2) 

Elemento Pormenorização 
s 

[m] 
wf 

[m] 
sf 

[m] 
, ,  

[MPa] 
d 

[m] 
θ 
[°] 

β 
[°] 

ρf 
[%] 

Vf 

[kN] 

Pilar A 1 camada de CFRP 
- 

contínuo 
0,59 0,59 1116 0,380 30 90 0,06% 154,8 

Pilar B 1 camada de CFRP 
- 

contínuo 
1,10 1,10 1152 0,572 30 90 0,07% 297,5 

 
Elemento VRd,s

antiga
 [kN] Vf [kN] VRd [kN] VEd [kN] Verificação 

Pilar A 14,3 154,8 169,2 151 Verifica 

Pilar B (Vz) 116,7 297,5 414,2 394 Verifica 

Zonas nas rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente cíclico - EC8-3 (A.4.4.2. (9)) 

Elemento Pormenorização 
b 

[m] 
ffu 

[MPa] 
ffu,d 

[MPa] 
z 

[m] 
ρf 

[%] 
Vf 

[kN] 
μ  
[-] 

Vf
final 

[kN] 

Pilar A 2 camadas de CFRP 0,40 3800 2533 0,38 0,12% 225,4 > 5 169,1 

Pilar B  3 camadas de CFRP 0,40 3800 2533 0,57 0,20% 508,6 > 5 381,5 

 
 

 
CFRP 

Armadura 
transversal 

Esforço axial Betão Total 

Vf
 

[kN] 
Vw

 

[kN] 
NEd 

[kN] 
b. 

[m] 
xu 

[m] 
VN 

[kN] 
ρtot 
[%] 

Ac 

[m2] 
fcd 

[MPa] 
LV/h 
[-] 

VC 

[kN] 
μ  
[-] 

 
[-] 

VR 

[kN] 

Pilar A 225,4 8,2 248,9 0,40 0,050 31,1 0,50 0,16 15,6 3,50 22,2 > 5 1,15 193,9 

Pilar B 508,6 67,4 385,0 0,35 0,075 72,2 0,50 0,21 18,3 2,33 58,3 > 5 1,15 476,4 
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ANEXO  13 ENCAMISAMENTO COM CHAPAS METÁLICAS: AUMENTO DA DUCTILIDADE  
PILAR A 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 373 0,038 0,343 0,219 Aço 7,50% 0,81% 

0,2 746 0,074 0,306 0,245 Aço 7,50% 1,81% 

0,3 1118 0,111 0,269 0,200 Betão 5,39% 2,22% 

0,4 1491 0,148 0,232 0,150 Betão 3,49% 2,22% 

 

 Modelos físicos Modelos empíricos 
ν 

[-] 
ϕy 

[m-1] 
θy 

[%] 
ϕu 

[m-1] 
Lpl 

[m] 
μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
0,1 0,0046 0,43% 0,219 0,167 47,2 8,7 3,78% 2,22% 4,79% 3,19% 
0,2 0,0055 0,48% 0,245 0,167 43,5 8,7 4,16% 2,45% 4,25% 2,83% 
0,3 0,0065 0,60% 0,200 0,167 31,8 6,2 3,75% 2,20% 3,76% 2,51% 
0,4 0,0076 0,66% 0,150 0,167 20,1 4,4 2,95% 1,74% 3,34% 2,22% 

 

PILAR B 

ν 
[-] 

N 
[kN] 

xu 
[m] 

d- xu 
[m] 

ϕu 

[m-1] 
Tipo de 
Rotura 

εs 
[%] 

εc 
[%] 

0,1 578 0,056 0,484 0,103 Aço 5,00% 0,57% 

0,2 1155 0,111 0,429 0,117 Aço 5,00% 1,29% 

0,3 1733 0,167 0,373 0,133 Betão 4,96% 2,21% 

0,4 2310 0,222 0,318 0,100 Betão 3,17% 2,21% 

 

 Modelos físicos Modelos empíricos 
ν 
[-] 

ϕy 
[m-1] 

θy 
[%] 

ϕu 
[m-1] 

Lpl 
[m] 

μφ 
[-] 

μθ 
[-] 

θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 
θum 
[%] 

θum
EP 

[%] 

0,1 0,0049 0,51% 0,103 0,245 21,0 5,3 2,71% 1,60% 4,80% 3,20% 

0,2 0,0060 0,67% 0,117 0,245 19,4 4,7 3,15% 1,85% 4,25% 2,84% 

0,3 0,0069 0,73% 0,133 0,245 19,3 4,9 3,54% 2,08% 3,77% 2,51% 

0,4 0,0077 0,78% 0,100 0,245 12,9 3,6 2,84% 1,67% 3,34% 2,23% 

 

ANEXO  14 ENCAMISAMENTO COM CHAPAS METÁLICAS: REFORÇO AO CORTE 

Zonas fora das rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente EC8-3 (A.4.3.2) 

Elemento 
tj  

[mm] 
s 

[m] 
b 

[m] 
bchapa 

[m] 
fyj,d 

[MPa] 
h 

[m] 
θ 
[°] 

β 
[°] 

ρj 
[%] 

Vj 

[kN] 

Pilar A 6 0,30 0,400 0,05 235 0,400 30 90 0,50% 162,8 

Pilar B 7 0,30 0,350 0,05 235 0,600 30 90 0,67% 284,9 

 

Elemento VRd,s
antiga

 [kN] Vj [kN] VRd [kN] VEd [kN] Verificação 

Pilar A 14,3 162,8 177,2 151 Verifica 

Pilar B (Vz) 116,7 284,9 401,6 394 Verifica 
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Zonas nas rótulas plásticas:  

Esforço transverso resistente cíclico - EC8-3 (A.4.3.2. (2)) 

Elemento 
tj  

[mm] 
s 

[m] 
b 

[m] 
bchapa 

[m] 
fyj,d 

[MPa] 
h 

[m] 
θ 
[°] 

β 
[°] 

ρj 
[%] 

Vj 

[kN] 
μ  
[-] 

Vj
final 

[kN] 

Pilar A 7 0,10 0,40 0,05 235 0,40 30 90 1,75% 329,0 > 5 246,8 

Pilar B  7 0,10 0,35 0,05 235 0,60 30 90 2,00% 493,5 > 5 370,1 
 
 
 

 

 

Chapas  
Metálicas 

Armadura 
transversal 

Esforço axial Betão Total 

Vj
 

[kN] 
Vw

 

[kN] 
NEd 

[kN] 
b 

[m] 
xu 

[m] 
VN 

[kN] 
ρtot 
[%] 

Ac 

[m2] 
fcd 

[MPa] 
LV/h 
[-] 

VC 

[kN] 
μ  
[-] 

 
[-] 

VR 

[kN] 

Pilar A 329,0 8,2 248,9 0,40 0,050 31,1 0,50 0,16 15,6 3,50 22,2 > 5 1,15 261,4 

Pilar B 493,5 67,4 385,0 0,35 0,075 72,2 0,50 0,21 18,3 2,33 58,3 > 5 1,15 466,5 

 

ANEXO  15 CONFIGURAÇÕES MODAIS DO VIADUTO 
 

1º MODO: VISTA 3D 

 
1º MODO: PLANO X-Y 

1º MODO: PLANO X-Z 

1º MODO: PLANO Y-Z 
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2º MODO: VISTA 3D 

 
2º MODO: PLANO X-Y 

 
2º MODO: PLANO X-Z 

 
2º MODO: PLANO Y-Z 
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ANEXO  16 ESFORÇO TRANSVERSO RESISTENTE DOS PILARES DO VIADUTO EM REGIME ELÁSTICO    
Esforço transverso resistente de secções sem armadura transversal-EC2-1 (6.2.2) 

Pilar 
Pi,j 

D 
[m] 

LV 
[m] 

CRd,c 

[-] 
k 
[-] 

As1 

[mm2] 
A 

[mm2] 
ρl 

[-] 
k1 
[-] 

Ned 

[kN] 
σcp 

[MPa] 
VRd,c 

[kN] 

P1,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2900 4,0 615 

P2,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2938 4,0 615 

P3,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2922 4,0 615 

P4,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2908 4,0 615 

P5,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2983 4,0 615 

P6,j 0,8 6,1 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2700 4,0 615 

P7,j 1,0 6,1 0,12 1,45 5 401 785 398 0,007 0,15 5088 4,0 845 

P8,j 1,0 9,1 0,12 1,45 5 401 785 398 0,007 0,15 5119 4,0 845 

P9,j 0,8 7,2 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2742 4,0 615 

P10,j 0,8 6,3 0,12 1,50 6 966 502 655 0,014 0,15 2961 4,0 615 

Esforço transverso resistente de secções com armadura transversal-EC2-1 (6.2.3) 

Pilar 
Pi,j 

fywd 

[MPa] 
Asw 

[mm2] 
s 

[m] 
cotgθ 

[-] 
fcd 

[MPa] 
VRd,s 

[kN] 

P1,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P2,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P3,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P4,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P5,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P6,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P7,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 214,3 

P8,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 214,3 

P9,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 

P10,j 417 50,3 0,25 1,73 21,1 168,7 
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ANEXO  17  ESFORÇO TRANSVERSO RESISTENTE DOS PILARES DO VIADUTO EM REGIME PLÁSTICO 
Esforço transverso resistente de secções plastificadas sujeitas a acções cíclicas - EC8-3 
(A.3.3.1 (1)) 

 ARMADURA TRANSVERSAL ESFORÇO AXIAL BETÃO TOTAL 

Pilar 
Pi,j 

k* 
[-] 

Vw 

[kN] 
NEd 

[kN] 
bequiv. 

[m] 
xu 

[m] 
VN 

[kN] 
ρtot 
[%] 

LV/D 
[-] 

k* 
[-] 

VC 

[kN] 
 

[-] 
VR 

[kN] 

P1,j 0,75 73 2900 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 278 

P2,j 0,75 73 2938 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 278 

P3,j 0,75 73 2922 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 278 

P4,j 0,75 73 2908 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 278 

P5,j 0,75 73 2983 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 279 

P6,j 0,75 73 2700 0,57 0,17 83 2,32 5 0,75 129 1,15 275 

P7,j 0,75 93 5088 0,71 0,21 161 1,13 5 0,75 97 1,15 374 

P8,j 0,75 93 5119 0,71 0,21 108 1,13 5 0,75 97 1,15 305 

P9,j 0,75 73 2742 0,57 0,17 70 2,32 5 0,75 129 1,15 260 

P10,j 0,75 73 2961 0,57 0,17 80 2,32 5 0,75 129 1,15 275 

*k = 1 − 0,05min 5; μ ⟶ μ  é maior que 5, logo k = 0,75 

 

ANEXO  18 CÁLCULO DA RIGIDEZ EFETIVA DOS PILARES  

 

Pilar 
Pi,j 

ϕy 

[m-1] 
My,N 

[kNm] 
VRd,c 

[kN] 
MV 

[kNm] 
α 
[-] 

θ1 

[%] 
θ2 

[%] 
θ3 

[%] 
θtotal 

[%] 
EIeff 

[kNm2] 
EIinicial 

[kNm2] 
EIeff/ EIinicial 

[-] 

P1,j 0,007 1935 615 3752 0 1,43 0,17 0,20 1,80 21 8712 663 504 0,33 

P2,j 0,007 1943 615 3752 0 1,43 0,17 0,20 1,80 21 9172 663504 0,33 

P3,j 0,007 1940 615 3752 0 1,43 0,17 0,20 1,80 21 8997 663504 0,33 

P4,j 0,007 1938 615 3752 0 1,43 0,17 0,20 1,80 21 8870 663504 0,33 

P5,j 0,007 1950 615 3752 0 1,43 0,17 0,20 1,81 21 9556 663504 0,33 

P6,j 0,007 1903 615 3752 0 1,41 0,17 0,20 1,78 21 6825 663504 0,33 

P7,j 0,005 2930 845 5156 0 1,10 0,17 0,12 1,40 42 5913 1 619 884 0,26 

P8,j 0,005 2933 845 7692 0 1,64 0,16 0,12 1,93 46 1023 1 619 884 0,28 

P9,j 0,007 1912 615 4428 0 1,67 0,16 0,20 2,04 22 4944 663 504 0,34 

P10,j 0,007 1946 615 3875 0 1,48 0,17 0,20 1,85 22 0890 663 504 0,33 
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ANEXO  19 CONFINAMENTO DO BETÃO DOS PILARES DO VIADUTO ANTES DO REFORÇO  

Modelo de confinamento do betão – EC8-3 (A.3.2.2 (8))  

Pilar 
Pi,j 

D0 
[m] 

s 
[m] 

αs 
[-] 

αn 
[-] 

α 
[-] 

fyw 
[MPa] 

Asw 
[cm2] 

ρsx 
[%] 

σlat 
[MPa] 

fc 
[MPa] 

fcc 
[MPa] 

εcu 
[%] 

P1,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P2,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P3,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P4,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P5,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P6,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P7,j 0,932 0,25 0,75 1,00 0,75 479 0,503 0,04 0,16 31,7 32,9 0,64 

P8,j 0,932 0,25 0,75 1,00 0,75 479 0,503 0,04 0,16 31,7 32,9 0,64 

P9,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

P10,j 0,732 0,25 0,69 1,00 0,69 479 0,503 0,05 0,18 31,7 33,0 0,67 

 

ANEXO  20 CAPACIDADE DE ROTAÇÃO DOS PILARES ANTES DO REFORÇO 
Pilar 
Pi,j 

fcc 

[MPa] 

ϕy 

[m-1] 
ϕu 

[m-1] 
θy 

[%] 
Lpl 

[m] 
θum

NC 

[%] 
θum

SD 

[%] 
Δum

SD 

[m] 

P1,j 33,0 0,006 0,0361 1,49% 0,59 1,88 1,41 0,086 

P2,j 33,0 0,006 0,0357 1,49% 0,59 1,87 1,40 0,085 

P3,j 33,0 0,006 0,0359 1,49% 0,59 1,87 1,40 0,086 

P4,j 33,0 0,006 0,0360 1,49% 0,59 1,88 1,41 0,086 

P5,j 33,0 0,006 0,0353 1,50% 0,59 1,85 1,39 0,085 

P6,j 33,0 0,006 0,0376 1,48% 0,59 1,92 1,44 0,088 

P7,j 32,9 0,005 0,0332 1,23% 0,63 1,73 1,30 0,079 

P8,j 32,9 0,005 0,0331 1,69% 0,73 2,17 1,63 0,148 

P9,j 33,0 0,006 0,0373 1,69% 0,63 2,11 1,58 0,114 

P10,j 33,0 0,006 0,0355 1,54% 0,60 1,90 1,42 0,090 
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ANEXO  21 ESFORÇO TRANSVERSO ATUANTE NOS PILARES DO VIADUTO  
Cálculo dos esforços transversos atuantes por capacidade real 

Pilar 
Pi,j 

LV 
[m] 

MRd 

[kNm] 
NEd 

[kN] 
nk 

[-] 
αc 

[-] 
0 

[-] 
M0 

[kNm] 
VEd 

[kN] 

P1,j 6,1 2881,8 2900 0,11 1,00 1,35 3891 637,8 

P2,j 6,1 2888,6 2938 0,19 1,02 1,37 3970 650,8 

P3,j 6,1 2885,7 2922 0,19 1,02 1,37 3964 649,9 

P4,j 6,1 2883,3 2908 0,19 1,02 1,37 3959 649,1 

P5,j 6,1 2896,1 2983 0,20 1,02 1,38 3985 653,2 

P6,j 6,1 2849,0 2700 0,18 1,01 1,37 3894 638,3 

P7,j 6,1 3964,3 5088 0,22 1,03 1,39 5496 901,0 

P8,j 9,1 3970,6 5119 0,22 1,03 1,39 5507 605,2 

P9,j 7,2 2857,0 2742 0,18 1,01 1,37 3909 542,9 

P10,j 6,3 2892,1 2961 0,20 1,02 1,38 3977 631,2 

 

ANEXO  22 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO APÓS O REFORÇO   

 
Pilar 
Pi,j 

Nº de 
camadas 

ϕu 
[m-1] 

ϕy 
[m-1] 

θy 
[%] 

Lpl 
[m] 

Altura 
[m] 

θum,d (NC) 
[%] 

θum,d (SD) 
[%] 

Δ (SD) 
[m] 

P1,j 2 camadas 0,0929 0,0059 1,49% 0,58 6,1 4,20% 3,15% 0,192 

P2,j 2 camadas 0,0936 0,0059 1,49% 0,58 6,1 4,22% 3,17% 0,193 

P3,j 5 camadas 0,1594 0,0059 1,49% 0,58 6,1 6,65% 4,98% 0,304 

P4,j 5 camadas 0,1602 0,0059 1,49% 0,58 6,1 6,68% 5,01% 0,305 

P5,j 5 camadas 0,1563 0,0059 1,50% 0,58 6,1 6,53% 4,90% 0,299 

P6,j 5 camadas 0,1457 0,0058 1,48% 0,58 6,1 6,13% 4,60% 0,281 

P7,j 5 camadas 0,1331 0,0047 1,23% 0,62 6,1 5,85% 4,39% 0,268 

P8,j 2 camadas 0,0878 0,0047 1,69% 0,72 9,1 4,95% 3,72% 0,338 

P9,j 4 camadas 0,1435 0,0059 1,69% 0,62 7,2 6,54% 4,91% 0,353 

P10,j 5 camadas 0,1574 0,0059 1,54% 0,59 6,3 6,67% 5,00% 0,315 

 

Nº de 
camadas 

tf 

[mm] 
ρf 

[%] 
fl 

[MPa] 

εju 

[%] 
fuf 

[MPa] 
fc 

[MPa] 
fcc 

[MPa] 
εcu,c 

[%] 

1 0,117 0,03% 0,653 0,0093 2232 31,7 35,8 1,31% 

2 0,234 0,06% 1,306 0,0093 2232 31,7 39,2 2,06% 

3 0,351 0,09% 1,959 0,0093 2232 31,7 42,4 2,71% 

4 0,468 0,12% 2,611 0,0093 2232 31,7 45,4 3,28% 

5 0,585 0,15% 3,264 0,0093 2232 31,7 48,3 3,78% 

 


