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RESUMO 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do projecto BARPINP “Betões com agregados 

reciclados provenientes da indústria de pré-fabricação”, incidindo no comportamento estrutural 

de estruturas executadas com diferentes composições de betão com incorporação deste tipo de 

agregado. Este comportamento foi estudado mediante ensaios de caracterização dinâmica, de 

carga vertical e ensaios destrutivos de carga horizontal. 

As estruturas de ensaio foram constituídas por quarto composições de betão distintas, com diferentes 

incorporações de agregados reciclados (0%, 25%, 100% e 100% com superplastificante – valores de 

incorporação referentes ao volume total de agregados grossos). Os agregados utilizados, 

provenientes da indústria de pré-fabricação, têm elevada qualidade, não sendo expectável que 

prejudiquem o comportamento estrutural de forma significativa. 

O módulo de elasticidade de modelos de elementos finitos, feitos para as diferentes estruturas de 

ensaio, foi calibrado com os dados dos ensaios de caracterização dinâmica (frequências 

próprias) e dos ensaios de carga vertical (flecha de cada laje), tendo sido concluído que o uso 

destes agregados tem reduzida influência neste parâmetro, tendo-se inclusive observado que o 

recurso a superplastificante (composição com incorporação de 100% de agregados reciclados) 

originou uma composição de betão com módulo de elasticidade superior ao de todas as 

composições restantes, incluindo a de referência. 

Os ensaios destrutivos horizontais, com acção definida de modo a simular uma curva pushover, 

possibilitaram o estudo de diferentes parâmetros estruturais, como curvas força / deformação, 

ductilidade e fendilhação, bem como formação de rótulas plásticas e mecanismo de colapso. 

Todas as estruturas exibiram um comportamento dúctil e as diferenças em cargas e deformações 

associadas com patamares de fendilhação, cedência e máximo esforço basal não foram 

significativas, muito provavelmente devido à grande influência que o aço assume no 

comportamento de estruturas de betão armado, caso o dimensionamento estrutural tenha sido 

realizado correctamente. 

Foi provado neste documento que o recurso a estes agregados reciclados, de alta qualidade, no 

fabrico de estruturas de betão é uma solução viável. 

Não foram encontrados estudos anteriores referentes quer ao comportamento dinâmico de 

estruturas de betão reciclado, quer ao comportamento de lajes à escala-real de betão com 

agregados reciclados. Também não foram encontradas investigações respeitantes ao 

comportamento de estruturas de betão com incorporação de agregados reciclados à escala-real 

sujeitas a carregamentos horizontais, nem sobre o comportamento de estruturas de betão com 

incorporação de agregados reciclados sujeitas a uma acção monotónica. 

Palavras-chave: Betão com incorporação de agregados reciclados; Carregamento vertical; 

Comportamento estrutural; Ensaios dinâmicos; Estrutura porticada tridimensional; Eurocódigos; 

Protótipos à escala-real; Pushover; Sustentabilidade. 

  



ii 
 

  



iii 
 

ABSTRACT 

In an effort to study the behaviour of concrete structures made with coarse aggregates recycled 

from crushing concrete elements from the precast industry, extensive testing was performed in 

four full-scale recycled concrete structures, made with various recycled aggregate ratios. This 

dissertation describes the design and modelling of the test structures and various tests and their 

analysis done, namely dynamic characterization tests, vertical loading tests and horizontal 

destructive tests. 

The test-structures had a varying content of recycled coarse aggregates (0%, 25%, 100% and 100% 

with superplasticizer - in overall volume of coarse aggregates). These aggregates were generated 

from the concrete precast industry, i.e. they have high quality and their negative effect on the 

recycled aggregate concrete mixes was not expected to be significant. 

The concrete Young’s modulus of finite elements models of the test-structures was calibrated 

with data from the tests, namely the natural frequencies associated with each modal shape and 

the deformations of each slab associated with the vertical load tests. It was proven that the 

pattern of response of the various structures was the same and that the aggregates used had a 

relatively small influence on Young’s modulus. One of the concrete mixes included a 

superplasticizer and this product more than offset the loss of stiffness due to the recycled 

aggregates. 

The horizontal destructive load tests allowed the study of different behavioural parameters, such 

as force - deformation curves, ductility, cracking and the qualitative behaviour of the structures 

during their loading, as well as hinge formation and the collapse mechanism. All the structures 

exhibited a ductile behaviour and the difference in loads and deflections associated with cracking, 

yielding and maximum strength capacity were not significant, most probably due to the high 

influence that reinforcement rebars have on the behaviour of reinforced concrete structures. 

Thus it is proven herein that the use of these recycled aggregates, originated from precast elements, 

on concrete structures is a viable solution. 

To the author’ best knowledge this is the first study ever regarding the dynamic behaviour of 

full-scale recycled concrete structures, the first study regarding the behaviour of full-scale 

recycled concrete slabs, the first study regarding the behaviour of a full-scale recycled aggregate 

concrete structure subject to horizontal loads and the first study regarding the behaviour of 

three-dimensional recycled aggregate concrete frames, subject to monotonic loading. 

Keywords: Recycled aggregate concrete; Vertical loading; Structural behaviour; Dynamic 

analysis; Three-dimensional frame; Eurocodes; Full-scale models; Pushover; Sustainability 
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                   máxima recomendada pelo fabricante); 

BAFGR - betão com incorporação, total ou parcial, de agregados finos e grossos reciclados; 

BAGR - betão com incorporação, total ou parcial, de agregados grossos reciclados; 

BAP - betão com agregados exclusivamente primários; 

BAR - betão com incorporação, total ou parcial, de agregados reciclados, grossos e/ou finos; 

BR - betão de referência; 

FFT - fast Fourier transform: transformada rápida de Fourier; 

GFRC - betão reforçado com fibras de vidro; 

RCD - resíduos da construção e demolição; 

RP - rótulas plásticas; 

SP - superplastificante. 

  



xvi 
 

  



xvii 
 

SIMBOLOGIA 

b - largura média da zona traccionada; 

d - altura útil do elemento; 

f – frequência circular; 

fctm - tensão média resistente à tracção do betão; 

fmáx - máxima frequência a analisar; 

fNyquist - frequência de Shannon / Nyquist; 

fs - frequência de amostragem; 

fy - tensão de cedência à tracção do aço das armaduras para betão armado; 

fyk - tensão de cedência à tracção característica do aço das armaduras para betão armado; 

p - frequência própria angular; 

psd - carga de dimensionamento (incluindo peso-próprio); 

prd - máxima carga resistente (incluindo peso-próprio); 

smin - espaçamento mínimo de estribos; 

 

D.E. - densidade espectral; 

E - módulo de elasticidade; 

Freq. MEF - frequência própria numérica; 

Freq. exp. - frequência própria experimental; 

Hstb - máxima força resistente ao deslizamento da estrutura; 

Hdst - máximo esforço instabilizante durante o ensaio; 

Ia - impulso activo do solo na fundação; 

Ip - impulso contrário ao movimento do solo na fundação (não é o impulso passivo como 

      referido oportunamente); 

Ka - coeficiente de impulso activo do solo na fundação; 

Kp - impulso passivo do solo na fundação; 

Mrd - momento flector resistente de dimensionamento; 

My - momento flector de cedência da estrutura; 

Mu - momento flector de colapso da estrutura; 
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M - relação momento flector / rotação de uma rótula plástica; 

P0,5 - metade da máxima carga resistente da estrutura; 

Pcr - carga de fendilhação da estrutura; 

Pmáx - máxima carga resistente da estrutura; 

Pu - carga de colapso da estrutura; 

Py - carga de cedência da estrutura; 

Vrd - esforço transverso resistente; 

 

δ - flecha a meio-vão de uma laje ou viga; 

δ0,5 - deslocamento associado à fase de descarga da estrutura, para um carregamento igual a 

        metade da sua máxima carga resistente; 

δbase - ângulo de atrito solo / estrutura de cálculo para a combinação indicada; 

δcr - deslocamento associado à fendilhação da estrutura / elemento estrutural; 

δmáx - deslocamento associado à carga máxima na estrutura / elemento estrutural; 

δu - deslocamento associado à carga de colapso da estrutura / elemento estrutural; 

δy - deslocamento associado à cedência da estrutura / elemento estrutural; 

εsyd - extensão de cedência das armaduras longitudinais; 

ρ’ - taxa geométrica de armadura de compressão; 

ρl - taxa geométrica de armadura longitudinal; 

ρmax - máxima taxa geométrica de armadura longitudinal de tracção de uma viga; 

ρmin - mínima taxa geométrica de armadura transversal de uma viga; 

ξ - coeficiente de amortecimento; 

' - ângulo de atrito interno do solo de fundação (não minorado); 

’d - ângulo de atrito de cálculo do solo - combinação geotécnica 1 caso 2; 

Φmin - diâmetro mínimo do varão; 

σRd - a tensão resistente do solo a uma dada cota, para um dado carregamento; 

μΦ - coeficiente de ductilidade em curvatura; 

νcomp - esforço normal reduzido de compressão; 

γ – massa volúmica; 
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∑     - somatório dos momentos resistentes dos pilares concorrentes num nó viga /pilar; 

∑    - somatório dos momentos resistentes das vigas num nó viga / pilar. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do projecto BARPINP “Betões com agregados 

provenientes da indústria de pré-fabricação”, que visou estudar o impacte da incorporação de 

agregados grossos reciclados desta origem no comportamento de betões. 

O crescente interesse na reciclagem de resíduos da construção e demolição (RCD) deve-se não 

só às constantes necessidades construtivas, tanto a nível habitacional como infraestrutural, como 

também a uma crescente consciencialização social para a temática da sustentabilidade. 

O uso de RCD como agregados reciclados de betão surge como uma opção lógica, dada não só a 

adequabilidade deste material para esse propósito - o processo de reciclagem de betão faz-se 

mediante um processo de transformação física, o que origina agregados com características 

físico-químicas adequadas à sua incorporação em novos betões, como também a minoração dos 

impactes ambientais da indústria da construção. 

Esta é responsável por uma parte considerável dos resíduos produzidos em Portugal e na 

restante União Europeia, sendo que em 2011 a produção global de RCD foi estimada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente em 100 milhões de toneladas. É assim natural que a indústria 

responsável pela produção destes resíduos os tente reaproveitar. 

Este reaproveitamento não só reduz os depósitos em aterros, como também diminui danos 

ambientais, como o risco de depleção de pedreiras e danos de erosão em rios. 

Em UEPG (2012), constata-se que a produção de agregados pela indústria da construção foi de 

cerca de 3 biliões de toneladas no ano de 2011, números avassaladores e que mostram a 

urgência de se estudar a reciclagem para este propósito. 

Para ilustrar a relevância crescente do destino a dar aos RCD, refere-se que, segundo 

Henrichsen (2000), citado por Lauritzen (2004), na União Europeia, para uma população de 

cerca de 370 milhões, no ano 2000, geraram-se entre 200 e 300 milhões de toneladas de 

resíduos, ou seja, entre 0,5 e 1 tonelada per capita. O mesmo autor estima o potencial mundial 

de reciclagem de RCD em 50%, aproximadamente 500 milhões de toneladas anuais, o que 

equivale a 5% do consumo mundial de areia e pedra. 

A título exemplificativo, apresenta-se a Figura 1.1, adaptada de Gonçalves (2007), tendo como 

fonte um estudo da Destatis de 2005, na qual é perceptível a preponderância dos RCD face aos 

restantes resíduos gerados na Alemanha entre 2001 e 2004. 

Em Portugal, só nas últimas décadas é que tem sido dada a devida atenção à sustentabilidade e 

ao destino a conferir aos RCD. A fiscalização da deposição de resíduos é insuficiente, o que, 

aliado a uma maior preocupação dos donos de obra e de outros intervenientes no processo 

construtivo com os custos em detrimento dos impactes causados, torna comum a deposição de 

resíduos em locais inadequados, com nefastas consequências ambientais e paisagísticas. 

Por sua vez, a Holanda e a Bélgica são exemplos em termos de reciclagem de RCD, tendo 

adoptado medidas que a favorecem, em parte devido à escassez de recursos naturais nos seus 

territórios. Estas medidas baseiam-se em taxas de aterragem elevadas ou, no caso da Holanda, 
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na proibição da aterragem de resíduos recicláveis ou incineráveis (European Union network for 

the implementation and enforcement of environmental law, 2005). 

 

Figura 1.1 Resíduos gerados na Alemanha entre 2001 e 2004 (milhões de toneladas). Adaptado de Gonçalves 

(2007), citando Destatis (2005) 

O maior reaproveitamento de matéria nestes países não constitui sinónimo de reciclagem para 

uso em betões estruturais. Muitas vezes, é mais vantajoso recorrer-se aos resíduos na elaboração 

de tout-venant de pavimentos ou em elementos não estruturais, devido aos custos associados ao 

processo de reaproveitamento dos resíduos como agregados e à desconfiança quanto ao 

comportamento de betão com incorporação de agregados reciclados. 

No Quadro 1.1 indica-se as percentagens de utilização de resíduos de betão, para diversos fins e em 

diversos países, sendo o caso da Bélgica o que melhor ilustra o referido no parágrafo anterior. 

Quadro 1.1 Destino dos RCD na União Europeia (adaptado de Vázquez et al. 2004) 

Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição 

 Produção 

anual (kTon) 

Percentagem  

reutilizada 

Aplicações do material reciclado 

País 
Agregado  

de betão 

Estrada  

e enchimento 
Total 

Bélgica 7 000 (1990) 87% 17,0% 70,0% 87,0% 

França 24 000 (1990) 15% 1,5% 13,5% 15,0% 

Grã-Bretanha 30 000 (1999) 45% 2,0% 43,0% 45,0% 

Espanha 38 500 (2003) 10% - 10,0% 10,0% 

União Europeia 180 000 (1999) 28% 2,2% 25,8% 28,0% 

De acordo com a Carta Branca do Ambiente de 2000, referida por Sato et al. (2007), divulgada 

pelo Ministério do Ambiente Japonês, 96% dos resíduos de betão neste país são reciclados. 

Contudo, tal como no caso Europeu, o uso predominantemente dado a esses resíduos é como 

base de pavimentos ou como betão de enchimento, ou seja, usos que não requerem um 

desempenho equiparável ao do betão estrutural - uma vez que a construção de estradas tem 

decrescido nos últimos anos, urge estudar e aplicar as técnicas de reciclagem de betão para fins 

estruturais. 

Tudo isto fundamenta o estudo da reciclagem de resíduos da indústria de pré-fabricação, origem 

de agregados reciclados de qualidade potencialmente elevada, dados o controlo e condições de 

produção daquela indústria. 

A maioria dos estudos existente sobre os efeitos da incorporação de agregados reciclados trata 

das propriedades mecânicas e materiais dos betões produzidos, sendo relativamente escassos os 

estudos referentes às propriedades estruturais destes betões. Esta dissertação, ao incidir no 
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estudo do comportamento de estruturas de betão produzido com estes agregados, é inovadora, 

sendo os diferentes ensaios aqui tratados os primeiros realizados a nível mundial. 

1.2 Objectivos e metodologia 

Foi objectivo do projecto estudar a aplicabilidade do recurso a agregados grossos reciclados 

provenientes de elementos pré-fabricados em estruturas de betão, tendo-se efectuado ensaios em 

quatro estruturas executadas à escala real constituídas por diferentes composições de betão: 

 pórtico de BR - estrutura de referência, de betão convencional; 

 pórtico de B25 - estrutura de betão com 25% de incorporação de agregados grossos 

reciclados (o máximo previsto pela especificação LNEC 471 sem recurso a ensaios 

específicos para o efeito); 

 pórtico de B100 - estrutura de betão com 100% de incorporação destes agregados; 

 pórtico de B100C50 - estrutura de betão com 100% de agregados reciclados e 

superplastificante (dosagem de 1% em relação ao peso de cimento - 50% da dosagem 

máxima recomendada pelo fabricante, a que se revelou correspondente à máxima 

rentabilidade deste produto na resistência à compressão dos betões produzidos). 

Os agregados reciclados, ao serem provenientes da indústria de pré-fabricação, têm elevada 

qualidade, exibindo resistências à compressão elevadas (e tendencialmente crescentes com o 

teor em agregados reciclados (Soares et al., 2014b), facto incomum na literatura consultada) e 

perdas em módulo de elasticidade reduzidas, não se constituindo como um obstáculo à 

utilização deste material. 

Os ensaios executados nas estruturas no âmbito do projecto BARPINP foram os seguintes: 

1. caracterização do betão nas estruturas: 

 ensaios de dureza superficial; 

 ensaios de ultra-sons; 

 ensaios de compressão em carotes; 

2. caracterização dinâmica das estruturas: 

 ensaios de vibração ambiente; 

 ensaios por oscilações forçadas; 

3. ensaios de carga vertical nas estruturas: 

 por carregamento das lajes; 

4. ensaios de carga horizontal nas estruturas: 

 por tracção de cabos nos dois pisos. 

Esta dissertação trata dos ensaios de caracterização dinâmica, de carga vertical e de carga 

horizontal nas estruturas. 

No âmbito deste projecto, foi realizada uma outra dissertação de mestrado, intitulada 

“Desempenho de betões com agregados grossos reciclados provenientes da indústria de 

pré-fabricação”, desenvolvida pelo aluno Diogo André Fonseca Soares, que contempla os 

ensaios de caracterização material do betão das estruturas de ensaio e os ensaios mecânicos e de 

durabilidade de betões com estas composições e agregados, executados em laboratório. O Anexo 

E refere-se às composições dos betões ensaiados, bem como às suas propriedades relevantes, 

aferidas no âmbito dessa dissertação. É também esquematizado o processo de obtenção dos 

agregados reciclados. 
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Foi necessário, após se estudar técnicas de modelação numérica não-linear, bem como analisar 

estudos respeitantes ao comportamento de betão confinado, projectar uma estrutura de ensaio 

que viabilizasse o cumprimento dos objectivos do projecto, nomeadamente pela garantia de um 

mecanismo de colapso associado aos ensaios destrutivos horizontais previsível e dúctil, pelos 

princípios de dimensionamento por capacidades resistentes (Capacity Design). Foi também 

necessário, para garantia da correcta execução dos ensaios de carga horizontais, conceber o 

sistema de aplicação de forças, bem como dimensionar o maciço de ancoragem das mesmas. 

Do Anexo A (Figura A.3) consta a representação geométrica de uma estrutura-tipo de ensaio. 

Estando as estruturas projectadas, foi acompanhada e garantida a correcta execução das mesmas. 

Após a execução das estruturas, foram efectuados e analisados os resultados dos ensaios 

dinâmicos, com excitações forçadas seleccionadas tendo como base os resultados de análises 

modais do modelo numérico efectuado, registando-se acelerações verticais e horizontais. 

Os ensaios seguintes, de comportamento estrutural face a cargas verticais nas lajes, requereram a 

construção de muretes de alvenaria na periferia das lajes, bem como a impermeabilização de 

muretes e lajes - a carga aplicada foi constituída por água. Procedeu-se ao registo de 

deslocamentos a meio-vão de lajes e vigas. 

Por fim, e após se removerem os muretes de alvenaria, foram executados os últimos ensaios 

desta campanha experimental, os ensaios destrutivos horizontais. Nestes, foram registadas 

forças, deslocamentos e fendas em pilares, para diferentes patamares de carga. 

Toda a campanha de ensaios foi planeada e executada após consulta e análise do estado-da-arte 

internacional, referente tanto às consequências da incorporação de agregados reciclados e 

superplastificantes no comportamento de betões, como aos diferentes tipos de ensaio 

executados. 

Salienta-se que, sendo estes ensaios pioneiros a nível mundial, foi frequente o estudo (e 

referência) de ensaios em estruturas de betão convencional. Adicionalmente, não é feita referência 

a documentos normativos respeitantes aos ensaios executados, dada a sua inexistência. 

1.3 Organização da dissertação 

Este documento está organizado em 7 capítulos: 

 capítulo 1: que termina nesta secção, visa contextualizar a dissertação, justificando a sua 

pertinência, estabelecendo objectivos e a forma como estes serão alcançados; 

 capítulo 2: levantamento e análise de investigações subordinadas ao tema em análise, 

com  comentários às mesmas, quando apropriado; 

 capítulo 3: referente à modelação e execução das estruturas de ensaio. É descrito o 

comportamento previsto das estruturas de ensaio, para cada tipo de análise a efectuar. 

As opções de dimensionamento são fundamentadas e a execução das estruturas descrita; 

 capítulo 4: trata dos ensaios dinâmicos, focando-se na descrição, execução, 

apresentação de resultados e respectiva análise; 
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 capítulo 5: trata dos ensaios de carga vertical, focando-se na descrição, execução, 

apresentação de resultados e respectiva análise; 

 capítulo 6: trata dos ensaios destrutivos horizontais, focando-se na descrição, execução, 

apresentação de resultados e respectiva análise; 

 capítulo 7: conclusões da dissertação e sugestões de desenvolvimentos futuros. 

Adicionalmente são apresentados: 

 listagem das referências consultadas; 

 Anexo A: Elementos referentes à modelação e dimensionamento das estruturas; 

 Anexo B: Elementos referentes aos ensaios de caracterização dinâmica; 

 Anexo C: Elementos referentes aos ensaios de carga vertical; 

 Anexo D: Elementos referentes aos ensaios de carga horizontal; 

 Anexo E: Composição e propriedades mecânicas e de durabilidade dos betões. 
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2. ESTADO-DA-ARTE 

2.1. Introdução 

Este capítulo consiste num levantamento e análise de investigações de outros autores. Numa 

primeira parte, incide nas propriedades de agregados reciclados e betões com incorporação 

destes e numa segunda trata especificamente de ensaios realizados em estruturas de betões com 

incorporação de agregados reciclados. Sempre que não se encontrou estudos sobre um 

determinado tipo de ensaio neste género de betão, optou-se por se referir estudos análogos em 

betões convencionais. 

Pretende-se assim enquadrar o projecto no tema e estabelecer bases de comparação, 

possibilitando-se antecipar tendências dos resultados dos ensaios. 

2.2. Propriedades materiais de betões com incorporação de agregados reciclados 

2.2.1. PROPRIEDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS E PROPRIEDADES FÍSICAS DOS BETÕES COM AGREGADOS 

RECICLADOS 

Os agregados reciclados (AR) de betão são constituídos por agregados primários (AP), utilizados no 

fabrico do betão original, e por argamassa a estes aderida. 

Resumidamente, por comparação com os AP, os AR tendem a ser mais rugosos, permeáveis e 

porosos, menos densos, a absorverem uma quantidade significativa de água e a terem uma 

forma mais angular do que os agregados originais. (Fonseca, 2009; Katz, 2003, Poon et al., 2002 

e Rocha e Resende, 2004). Estas tendências são mais vincadas no caso de agregados finos, o que 

os torna menos adequados para fins estruturais. 

As diferenças entre betões com incorporação de agregados reciclados (BAR) e betões com 

agregados exclusivamente primários (BAP) devem-se às características dos AR e também às 

diferenças na composição do betão, destacando-se o teor em água da mistura, superior em BAR, 

devido à necessidade de se compensar a perda de trabalhabilidade, causada pela inclusão de AR. 

A tendência é de as características dos betões produzidos com recurso a AR serem afectadas 

pelas características destes últimos: 

 a massa volúmica de BAR é inferior à de BAP, devido à menor massa volúmica dos AR 

e à maior razão a/c dos BAR face aos BAP, que diminuiu a sua densidade - não só por a 

massa volúmica do cimento ser superior à dos restantes constituintes do betão, mas 

também por o cimento preencher poros vazios entre agregados (Poon e Lam, 2008); 

 a capacidade de absorção do betão, tanto por imersão como por capilaridade, aumenta 

com a taxa de substituição, devido à maior capacidade de absorção dos AR face a AP, 

como referido por Rasheeduzzafar e Khan (1984), citados por Hansen (1992), e por 

Sagoe-Crentsil, Brow e Taylor (2001), citados por Vieira (2003); 

 devido a esta capacidade de absorção, o comportamento de BAR é pior em termos de 

durabilidade, face a BAP (Kwan et al., 2012; Olorunsogo e Padayachee, 2002 e Sim e 

Park, 2011); 

 a influência dos AR na porosidade e permeabilidade do betão é análoga ao seu efeito na 

absorção, tal como esperado, dada a dependência da absorção face a estes parâmetros; 
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 a trabalhabilidade, dependente da rugosidade, textura e absorção de água dos AR, é 

prejudicada pela sua incorporação, indicando vários investigadores que esta é das 

propriedades mais afectadas pelo recurso a este tipo de agregado, o que é justificado por 

a porosidade e absorção dos AR serem das características mais distintas dos AR face 

aos AP, tornando a razão água / cimento efectiva significativamente inferior à aparente. 

A perda de trabalhabilidade poderá ser compensada pela adição de água à mistura ou 

pela pré-saturação dos AR, defendendo Ferreira (2007) que a compensação por adição 

de água é preferível. O recurso a superplastificantes é uma técnica bastante eficaz de 

compensação de perda de trabalhabilidade, permitindo o recurso a uma adição menor de 

água de compensação, aumentando assim a resistência mecânica do betão produzido. 

2.2.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS BETÕES COM AGREGADOS RECICLADOS 

As propriedades mecânicas de betões produzidos com AR são afectadas tanto pelas diferenças 

entre AR e AP, como pelo facto de os BAR terem razões água / cimento superiores. 

A tendência predominante é os BAR apresentarem um comportamento mecânico tanto pior 

quanto maior a taxa de incorporação de AR. 

A resistência à compressão é prejudicada pela incorporação de AR, pois, apesar de a argamassa 

aderida aos agregados absorver água da mistura, o que tornaria em princípio a pasta de cimento 

mais resistente e a ligação agregado / pasta mais coesa, é necessário aumentar a razão a/c dos 

betões, para se assegurar uma trabalhabilidade adequada, o que implica uma diminuição da 

resistência do betão. 

Há uma dependência grande desta redução de resistência em relação à qualidade (especialmente 

a absorção de água) dos AR, havendo uma dispersão de resultados significativa entre diferentes 

investigações: 

 Limbachiya et al. (2004) defendem que, para uma substituição de agregados grossos até 

30%, não há efeitos perceptíveis na capacidade resistente do betão, enquanto Figueiredo 

(2005) e Gomes (2007), citado por Alves (2007), afirmam que, para uma incorporação 

total de AGR, a influência na resistência à compressão é mínima; 

 Sato et al. (2007) para ensaios de compressão com AGR, testemunharam uma 

capacidade resistente de cerca de 90% da resistência do betão de referência (BR); 

 Sánchez de Juan e Gutiérrez (2004b), para uma substituição total AFG, concluíram que a 

perda de resistência é de 20 a 30 %. Para uma substituição de 20 %, a perda é inferior a 5 %. 

O uso de superplastificantes (SP) aumenta a resistência à compressão de BAR, dada a menor 

razão a/c das misturas, para uma dada trabalhabilidade. Matias et al. (2013) e Barbudo et al. 

(2013) concluíram que a resistência à compressão de betões com agregados grossos reciclados 

(BAGR) com recurso a plastificantes não é inferior à de betão de referência. 

No que se refere à resistência à tracção, a tendência é de uma perda ligeira de capacidade 

resistente com a incorporação de AR, apesar de em alguns casos a resistência poder aumentar. 

Esta ambiguidade sucede pois, se por um lado os AR têm uma superfície mais rugosa do que os 

AP, o que aumentaria a capacidade resistente à tracção, há dois outros efeitos que influenciam o 

comportamento do betão: os próprios AR resistem menos à tracção do que os AP, devido à 

argamassa aderida, e o facto de o aumento da relação a/c reduzir a sua capacidade resistente. 
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Schubert et al. (2012), citando Lu (2000), sugerem que a maior absorção de água da argamassa 

aderida dos AR pode ser a origem desta ambiguidade comportamental e indicam que desta 

maior absorção tanto pode resultar uma relação a/c localmente inferior, tornando a interface 

argamassa / agregados mais densa e aumentando a resistência do betão, como, num caso 

extremo, a absorção de água é exagerada e gera micro-fendilhação inicial, o que prejudica a 

capacidade resistente do betão. 

Dos estudos consultados (Sánchez de Juan e Gutierréz, 2004b; Vázquez et al., 2004 e Xiao et al., 

2012a e 2012b), concluiu-se que este parâmetro é dos menos afectados pela incorporação de AR. 

Por outro lado, o módulo de elasticidade do betão é das propriedades mais afectadas pelo 

recurso a AR, diminuindo com o aumento da percentagem de incorporação de AGR. 

Há duas razões principais para o recurso a AR estar associado a menores módulos de elasticidade: 

 os AR têm módulo de elasticidade inferior aos AP, devido a uma menor compacidade. 

Este facto tem mais influência na deformabilidade do que na resistência devido à 

presença da argamassa aderida, bastante mais deformável do que os agregados naturais, 

incrementando as deformações neste tipo de agregado e no betão em que este se insere, 

como defendido por Alves (2007); 

 o aumento da relação a/c e a redução da massa volúmica dos AR têm a diminuição desta 

grandeza como consequência natural, facto atestado pela campanha de Carrijo (2005) e 

defendido por Rocha e Resende (2004) e Robles (2007). 

Sato et al. (2007) defendem que existe uma correlação entre o módulo de elasticidade e a 

resistência à compressão de BAR, tal como no caso de BAP, o que indicia que os factores de que a 

resistência à compressão depende também influenciam o módulo de elasticidade da mistura. 

Figueiredo (2005), para AGR graníticos e uma substituição total, obteve perdas de módulo de 

elasticidade de 30%, enquanto Vázquez et al. (2004) defendem que, para substituições 

inferiores a 20%, o módulo de elasticidade poderá ser considerado igual ao de um BAP, 

havendo no caso de substituição total perdas desta grandeza de 20 a 40%. 

Uma técnica de compensação da perda de módulo de elasticidade causada pelo recurso a AR 

consiste em aumentar a dosagem de cimento à mistura, referindo Angulo (2005) que tal não será 

recomendável, face ao grande incremento de cimento necessário, para cumprir esse propósito. 

É expectável que a retracção de BAR seja superior à de BAP, dadas as suas relações a/c superiores, 

bem como módulos de elasticidade inferiores (Mehta e Monteiro, 1994, citados por Buttler, 2003). 

Poon et al. (2002) estudaram a retracção de BAR, obtendo valores marcadamente superiores, 

tanto para blocos de betão, como para pavimentos de betão (retracções relativas, face à de 

referência, 30% e 41% superiores, respectivamente). 

Ferreira (2007) comparou a retracção em BAP, em betões com incorporação de agregados 

grossos reciclados (BAGR) com garantia de trabalhabilidade por compensação da água de 

amassadura e em BAGR com garantia de trabalhabilidade por pré-saturação. Os resultados do 

estudo indicam que a retracção dos elementos executados com pré-saturação foi superior à 

dos elementos de BAP, enquanto os elementos com compensação da água de amassadura 

retraíram de forma equivalente aos convencionais. 
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Kou et al. (2007) demonstraram que o recurso a cinzas volantes diminuiu o efeito da inclusão de 

AR nesta grandeza, enquanto Matias e Brito (2005) referem que o recurso a superplastificantes 

poderá minimizar o aumento de retracção, sem o anular. 

Os estudos consultados apontam uma tendência de aumento do coeficiente de fluência com o 

recurso a AR, o que se justifica com a maior porosidade e absorção dos AR e duas das suas 

consequências, já referidas: o menor módulo de elasticidade e a maior relação a/c do betão resultante. 

Tanto os ensaios de Zou et al. (2009) e Domingo-Cabo et al. (2009,) citados por Xiao et al. (2012a), 

como os de Ghuraiz et al. (2011) confirmam esta tendência. O segundo estudo referido é mais 

específico, indicando que a fluência do betão reciclado é marcadamente superior a partir de 180 dias. 

Quantificando a variação de coeficiente de fluência, os estudos indicados por Vázquez et al. 

(2004) indicam um incremento do coeficiente em 20 a 60% para uma substituição total dos AG 

que compõem o betão. Também é defendido que, no caso de uma substituição até 20%, o 

coeficiente de fluência se manterá semelhante ao de betão natural. 

Robles (2007) cita a campanha de Soberón (2002), cujos coeficientes de fluência aos 90 dias, 

em betões com substituição total da fracção grossa dos agregados, foram 39% superiores face 

aos de referência. 

Sato et al. (2007), no estudo de vigas sujeitas a esforços de flexão, com incorporação de 

agregados finos reciclados (AFR) e AGR, obtiveram valores de fluência mais elevados do que 

no caso de incorporação unicamente de AGR. Para ciclos húmido / seco, a deformação a longo 

prazo (um ano) de vigas com incorporação de AR foi 2,5 a 1,5 vezes, respectivamente, superior 

à das vigas de BAP. 

2.3. Ensaios em estruturas de BAR 

Esta secção consiste num levantamento de ensaios em BAR, relacionados com os executados no 

âmbito do projecto. 

No caso dos ensaios dinâmicos, tanto de vibração ambiente como por resposta livre ou forçada, 

não foram encontrados estudos em estruturas de betão com incorporação de agregados 

reciclados, tendo-se optado por analisar estudos em estruturas de quaisquer materiais. 

Os ensaios de carga vertical são respeitantes a elementos isolados de BAR, uma vez que não 

foram encontrados estudos em estruturas deste tipo de betão. 

Quanto aos ensaios de carga horizontal, foram consultados ensaios em pórticos planos, em 

elementos estruturais isolados e num pórtico tridimensional, construído à escala. 

2.3.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DINÂMICA DE ESTRUTURAS 

Não tendo sido encontrada bibliografia referente a ensaios de caracterização dinâmica em 

estruturas de BAR, optou-se por analisar estudos noutros tipos de estruturas, possibilitando-se a 

compreensão das metodologias de ensaio e parâmetros comportamentais que podem ser 

estimados por este tipo de análise. 

As análises de caracterização dinâmica partem da hipótese de comportamento dinâmico em 

regime linear, ou seja há sobreposição modal: a resposta modal de um dado sistema sujeito a 

excitações é a soma das respostas de cada configuração modal do mesmo sujeitas a essas excitações. 



11 
 

Na vizinhança de picos de resposta, a função de resposta total é predominantemente dada por 

uma única configuração de vibração, conforme se observa na Figura 2.1, retirada de Rodrigues 

(2004) - dada a representação logarítmica do eixo das ordenadas não é possível avaliar 

qualitativamente na figura o princípio da sobreposição. A contribuição dos restantes modos é 

tanto menor quanto mais espaçadas as suas frequências. 

 
Figura 2.1 Ganho em amplitude da resposta em aceleração de um sistema. Retirado de Rodrigues (2004) 

Esta característica das funções de resposta permite identificar facilmente as frequências próprias 

de estruturas, bem como associá-las a modos de vibração, por simples observação da resposta 

estrutural, denominando-se esta técnica, utilizada nesta dissertação, Peak-picking. 

Para uma análise deste tipo, é necessário um registo da resposta dinâmica da estrutura, através 

de transdutores (geralmente acelerómetros), dispostos em localizações adequadas para o registo 

dos modos de vibração. Esta resposta poderá ser causada por origens diversas, como vibração 

ambiente ou mediante excitações. 

Na primeira, a acção não é controlada, sendo a consequência de agentes externos, como o vento 

ou o tráfego automóvel; parte-se do pressuposto de que todos os modos de vibração são excitados, 

assegurando-se assim que a resposta da estrutura apenas dependerá das suas características. 

A fonte excitadora dos últimos, por sua vez, é imposta durante o seu decorrer, permitindo 

excitar predominantemente modos de vibração específicos. Estes ensaios têm ainda a vantagem 

de apresentar maiores amplitudes de resposta, aumentando a precisão dos resultados obtidos. 

Deste tipo de operações é também possível estimar o coeficiente de amortecimento associado a 

cada modo de vibração, por exemplo, pelo método do decremento logarítmico. 

A aplicabilidade deste método tem como base a dependência do coeficiente de amortecimento 

em relação à atenuação cíclica da amplitude de resposta de uma estrutura.  

Considerando que a frequência de vibração amortecida é igual à não-amortecida (o que ocorre 

para valores reduzidos do coeficiente de amortecimento, como é o caso das estruturas 

correntes), este método estima o coeficiente de amortecimento em regime de vibração livre a 

partir dos picos da resposta estrutural mediante uma excitação segundo a Equação 2.1: 

  
 

   
  (

  
   

    
   )      (2.1) 
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Sendo: 

 ξ o coeficiente de amortecimento; 

 i o ciclo associado ao primeiro pico de vibração considerado; 

 n o número de ciclos considerados; 

 A
máx

 a amplitude máxima de vibração de um dado ciclo. 

A Figura 2.2 ilustra a aplicação do método. 

 
Figura 2.2 Método do decremento logarítmico 

Realça-se que o amortecimento é um mecanismo complexo, resultante do amortecimento 

material e estrutural. O primeiro deve-se à microestrutura dos materiais, como impurezas e ao 

atrito em superfícies de interface, enquanto o segundo se deve a perdas por atrito e dissipação de 

energia causados, por exemplo, pelo movimento relativo dos nós da estrutura. Depende tanto 

das características estruturais como da excitação. 

Em Júlio et al. (2008) é dado um exemplo de um ensaio de vibração ambiente. A estrutura em 

estudo é a torre da Universidade de Coimbra, construída entre 1728 e 1733. 

Como se observa na Figura 2.3, as fachadas Norte e Oeste estão encostadas a parte do edifício 

da Universidade, estando o restante da torre em consola. 

Algumas anomalias existentes (degradação de juntas e fissuração e lacunas de blocos, 

observáveis na Figura 2.4) levaram à necessidade de se proceder ao estudo do comportamento 

estrutural da torre, tendo-se procedido à elaboração de um modelo de elementos finitos da 

torre e à execução de ensaios de vibração ambiente, a partir dos quais se calibrou o modelo 

(definição de condições de apoio e propriedades dos materiais). A localização dos 

acelerómetros utilizados nos ensaios de vibração ambiente foi definida tendo como base os 

modos de vibração não-calibrados do modelo de elementos finitos.  

O módulo de elasticidade calibrado foi considerado como um módulo médio, respeitante ao 

comportamento global da cantaria e dos tijolos das paredes. 

As frequências próprias são facilmente identificáveis dos resultados dos ensaios, conforme 

ilustrado na Figura 2.5. 
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Figura 2.3 Torre da Universidade de 

Coimbra. Retirado de Júlio et al. (2008) 

 
Figura 2.4 Anomalias na torre. 

Retirado de Júlio et al. (2008) 

 
Figura 2.5 Análise espectral e identificação de frequências próprias por Peak Picking. Retirado de Júlio et al. 

(2008) 

Os autores indicam que os dois primeiros picos de aceleração correspondem a vibrações dos 

mastros da torre, não tendo relevância para o estudo. Os modos considerados relevantes 

referem-se a translações e torções globais da estrutura. 

Obtidos os dados necessários para se efectuar a calibração do modelo de elementos finitos da 

torre, a metodologia adoptada foi a seguinte: 

 correcção das condições de apoio da torre, até se atingir modos de vibração 

qualitativamente próximos dos registados; 

 correcção do módulo de elasticidade da torre, até que as frequências próprias associadas 

a cada modo de vibração seja quantitativamente semelhante às registadas. 

Após calibração do modelo de elementos finitos, verificou-se que o modelo numérico calibrado 

reproduzia satisfatoriamente o comportamento da torre, viabilizando-o para a continuação da análise 

estrutural. 

Os autores referem ter sido possível obter calibrações mais próximas dos registos através da 

adopção de um modelo de elasticidade variável ao longo da altura da torre, tendo tal hipótese sido 

descartada por não haver justificação física para a tomar. 

Em Au et al. (2012), são descritos ensaios dinâmicos à escala real de duas lajes do Tin Shui 

Wai Recreation Centre (Figura 2.6). 

As lajes, com 35 metros de comprimento nas duas direcções, são apoiadas em seis pilares, por 

treliças metálicas. O segundo piso é utilizado como espaço com multifunções e o terceiro tem 

dois campos de basquetebol, sendo assim esperadas vibrações com possível actividade rítmica 

nos dois pisos. 
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Figura 2.6 Tin Shui Wai Recreation Centre. Retirado de Au et al. (2012) 

Os ensaios dinâmicos efectuados foram de vibração ambiente, vibração livre e vibração forçada. 

O objectivo do ensaio de vibração ambiente foi estimar frequências próprias, principais modos 

de vibração e correspondentes coeficientes de amortecimento numa fase preliminar dos estudos. 

Após execução dos ensaios e processamento dos registos, obteve-se modos de vibração, 

frequências próprias e coeficientes de amortecimento para cada configuração de ensaio. 

A Figura 2.7 apresenta as funções de densidade espectral e o tratamento de dados destas 

(decomposição em valores singulares) para um dos ensaios de vibração ambiente efectuados. É 

clara a existência de fenómenos de ressonância entre as frequências de 2 e 4 Hz e de 6 e 10 Hz. 

Funções de densidade espectral Espectro de valores singulares 

  
Figura 2.7 Funções de densidade espectral e decomposição destas para uma configuração de ensaio. Adaptado de 

Au et al. (2012) 

Os coeficientes de amortecimento obtidos variaram bastante (10 a 20%) entre diferentes 

esquemas de ensaio, embora a variabilidade de frequências tenha sido desprezável. Por questões 

de apresentação, mostra-se, no Quadro 2.1, os resultados obtidos para apenas cinco 

configurações de ensaio da laje do segundo piso. A amplitude de onda registada também variou 

bastante, tendo a chuva sido apontada como causa para tal. 

Quadro 2.1 Resultados das cinco primeiras configurações de ensaio das lajes. Adaptado de Au et al. (2012) 

Configuração de ensaio 
Primeiro modo Segundo modo Terceiro modo 

f (Hz) ξ (%) D.E. f (Hz) ξ (%) D.E. f (Hz) ξ (%) D.E. 

1 6,214 0,97 6,3 7,764 1,65 3,6 9,048 1,95 1,4 

2 6,237 1,23 10,8 7,706 2,36 16,3 9,173 2,29 2,7 

3 6,219 0,91 4,0 7,770 1,85 3,8 9,178 2,39 1,6 

4 6,210 1,07 2,6 7,765 1,59 2,7 9,157 2,15 1,1 

5 6,229 0,86 2,7 7,805 1,97 3,0 9,110 2,47 1,5 

No Quadro 2.3, ξ refere-se ao coeficiente de amortecimento e D.E. à densidade espectral do modo 

de vibração. A sua unidade é o 10
-12

 g
2
/Hz e estes valores referem-se a uma normalização de todos 

os modos de vibração tal que o deslocamento vertical no acelerómetro de referência seja unitário. 
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As lajes comportaram-se de acordo com o previsto, tendo evidenciado um comportamento 

“paralelo” em todos os modos, o que é justificado pela sua semelhança, tanto geométrica, como 

de condições de apoio. Os autores indicam que os resultados obtidos são intuitivos: maiores 

deformações para os maiores vãos, menores rotações e deformações na proximidade das paredes 

e configuração modal semelhante para as duas lajes. 

O ensaio de vibração forçada foi executado tendo como o principal intuito a estimativa dos 

coeficientes de amortecimento para cargas de serviço, tendo para tal sido imposta uma vibração 

com um excitador cíclico. Apenas se analisou os dois primeiros modos de vibração. 

O excitador foi colocado, alternadamente, nos dois pisos, localizado de forma a maximizar a 

participação de massa, partindo dos resultados dos ensaios de vibração ambiente. Foram registadas 

as acelerações verticais em dez localizações do piso a ser excitado. Foi usado um acelerómetro para 

registar a aceleração da massa do oscilador, permitindo a medição da força excitadora. 

As frequências de excitação foram decididas tendo em conta os ensaios de vibração ambiente; 

quanto mais próximo das frequências próprias resultantes deste ensaio, menos espaçadas as 

frequências impostas pelo oscilador. 

O Quadro 2.2 resume o tratamento de dados. Os autores indicam que os resultados são bastante 

credíveis, destacando que os valores das diversas grandezas para cada configuração de ensaio 

apresentam uma diferença reduzida entre si, sendo a diferença relativa máxima do primeiro 

modo de vibração de 2 % e a do segundo de 0,5 %. A massa modal depende da normalização 

efectuada, que, neste caso, foi efectuada pela correspondência do deslocamento vertical do 

acelerómetro de referência do segundo piso à unidade. 

Quadro 2.2 Resultados dos ensaios de vibração forçada das lajes. Adaptado de Au et al. (2012) 

Modo Configuração de ensaio Frequência (Hz) ξ (%) Massa modal (ton) 

1 
2-1 6,248 1,1 597 

2-2 6,251 1,2 585 

2 
3-1 7,641 1,7 441 

3-2 7,662 1,8 439 

Nota: o primeiro número da configuração dos ensaios refere-se ao piso em que se encontrava o excitador. 

O Quadro 2.3 apresenta as frequências próprias e coeficientes de amortecimento obtidos pelos 

dois tipos de ensaio para os dois primeiros modos de vibração. Os valores indicados são a média 

dos registados para cada configuração. 

Quadro 2.3 Comparação de frequências próprias e coeficientes de amortecimento. Adaptado de Au et al. (2012) 

Modo 
Frequência natural (Hz) ξ (%) 

Ambiente Forçada Ambiente Forçada 

1 6,21 6,25 1,1 1,2 

2 7,74 7,65 2,1 1,7 

Conforme se pode observar, apenas o coeficiente de amortecimento tem valores díspares entre 

os ensaios, com uma diferença de 20%, devendo-se tal à diferença de magnitude da excitação e 

ao menor rigor associado à estimativa experimental desta grandeza, conforme defendido por 

Magalhães  et al. (2010). 

Ferreira (2001) estudou a caracterização do comportamento estrutural de torres de 

telecomunicações em betão reforçado com fibras de vidro (GFRC), tendo executado diversos 
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ensaios, tanto em torres como em troços destas. Os ensaios dinâmicos foram executados em 

torres completas, com a geometria apresentada no Quadro 2.4. 

Os ensaios das duas torres foram executados com recurso a dois acelerómetros unidireccionais, 

um colocado na direcção de tracção do cabo e o outro na direcção perpendicular a esta. 

A primeira torre foi ensaiada por vibração livre após tracção de um cabo. 

A Figura 2.8 consiste no registo das acelerações observadas, sendo notória a relação entre as 

duas direcções de acelerações. 

A Figura 2.9 mostra a FFT, para duas gamas de frequência distintas, só para as acelerações na 

direcção da excitação. Da mesma, conclui-se que os dois primeiros modos de vibração 

correspondem a frequências próprias de 0,98 e 3,91 Hz. 

Quadro 2.4 Geometria das torres-tipo a ensaiar. Adaptado de Ferreira (2001) 

Alçado Raio R Espessura e Secção transversal 

 

0,7033-0,03055 Z 0,030  

0,6000-0,01333 Z 0,030 

0,6000-0,01333Z 0,030 

Nota: a espessura refere-se à espessura mínima da secção. O raio dá a distância entre o centro da secção e 

os vértices do dodecaedro. Z representa a altura de cada ponto à base da torre. 

 
Figura 2.8 Acelerações registadas no ensaio de vibração ambiente. Retirado de Ferreira (2001) 

 

 

Figura 2.9 FFT para duas gamas de frequência dos ensaios da primeira torre. Retirado de Ferreira (2001) 
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O autor refere que, do modelo de elementos finitos efectuado, com módulo de elasticidade 

definido como 16,5 GPa, com base em ensaios específicos para a determinação desta grandeza, 

resultaram frequências próprias de 0,94 e 3,62 Hz, havendo um erro relativo de 4 e 7 % 

respectivamente. Estes resultados foram considerados muito satisfatórios. 

Os ensaios dinâmicos da segunda torre foram efectuados com uma excitação efectuada por 

intermédio de uma pessoa sita na plataforma da torre, a 29 m de altura. 

Foram efectuados dois registos: ao primeiro registo correspondeu uma frequência fundamental 

de 1,03 Hz e ao segundo uma de 0,93 Hz. A diferença face ao modelo de elementos finitos é de 

9% e 1% para cada registo, respectivamente. 

Nos dois registos, observou-se uma segunda frequência própria de 3,81 Hz, existindo uma 

diferença de 5 % em relação à segunda frequência do modelo numérico. 

O autor finaliza esta temática do seu estudo reforçando a grande concordância entre os 

resultados experimentais e os obtidos pelo modelo de elementos finitos. 

2.3.2. ENSAIOS DE CARGA VERTICAL EM ELEMENTOS DE BAR 

Os estudos disponíveis sobre o comportamento a acções verticais de BAR referem-se, 

predominantemente, ao comportamento de elementos estruturais, e não de estruturas. Os 

escassos estudos referentes ao comportamento de estruturas encontrados estão escritos em 

Mandarim, idioma no qual estão escritos diversos artigos sobre BAR. 

Assim, decidiu-se apresentar inicialmente dois levantamentos de artigos elaborados nesse 

idioma, como introdução ao tema. Posteriormente, são apresentados artigos mais específicos. 

No levantamento de Li (2008) é referido que Lan (2005), Song (2006) e Lin (2007) concluíram 

que o padrão comportamental de BAR é o mesmo do de BAP. A hipótese de Bernoulli também 

se verifica, sendo que os processos de cálculo de BAP aparentam ser válidos para BAR.  

Também são indicados, pelas conclusões de Lan (2005), Zhang (2006) e Zhang et al. (2006), 

referentes a estudos de vigas sujeitas ao corte: 

 a elevada influência dos AGR no comportamento ao corte de vigas sem armadura de 

corte - o decréscimo de capacidade de carga oscilou entre 17 e 30%; 

 o aumento da flecha causado pelo menor módulo de elasticidade de betões com AGR; 

 os mesmos mecanismos de colapso dos betões convencionais. 

Quanto a vigas sujeitas à flexão, Xiao et al. (2012a) referiram os ensaios de Liu (2008) e Yan et 

al. (2010), tendo concluído que: 

 a rigidez de BAR revelou-se inferior à de BAP nos dois ensaios; 

 as vigas de BAR têm patamares elástico, de fendilhação, de cedência e de colapso; 

 as cargas resistentes de BAP, para as diferentes fases do carregamento são apenas 

marginalmente superiores, à excepção da carga de colapso de Liu (2008), prevendo-se 

uma dependência forte das características do aço em detrimento das do betão; 

 a ductilidade das vigas não foi afectada pelo recurso a AR. 
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Fathifazl et al. (2009), também citados por Xiao et al. (2012a), referem que o comportamento 

em serviço de vigas de BAR e BAP à flexão é equivalente, apesar de outros autores, referidos 

nesta secção, observarem que a fendilhação tende a ter abertura superior em BAR. 

Li (2008) cita Song (2006) e Huang (2005), que estudaram a influência de AGR em vigas 

solicitadas à flexão com diferentes taxas de armadura. As duas investigações convergem em 

diversos aspectos, tanto entre si como nos estudos indicados em Xiao et al. (2012a): 

 o efeito do recurso a AGR no momento resistente é negligenciável; tal sucede pois, 

apesar de as propriedades mecânicas do betão serem, à partida, inferiores às de BAP, a 

capacidade do mecanismo resistente depende, essencialmente, das armaduras; 

 a rigidez das vigas diminui assinalavelmente com o incremento da percentagem de 

AGR, embora de forma menor do que a diminuição do módulo de elasticidade. 

Xiao et al. (2012a) cita ainda o estudo de lajes à flexão de Zhou  et al. (2008). Estes 

investigadores ensaiaram lajes com incorporações reduzidas de AGR (5, 10 e 15 %), concluindo 

que as cargas de fendilhação e última diminuíram com o recurso a AR. 

Malesev et al. (2010) estudaram o efeito da inclusão de AGR em betões, tendo efectuado 

ensaios de carga em vigas pré-fabricadas, compostas por três misturas de betão: uma mistura de 

referência, outra com 50% de AGR e a terceira com incorporação total de AGR. 

As vigas, com três metros de vão, foram solicitadas por uma carga concentrada a meio vão. 

A Figura 2.10 compara, para as várias etapas de carga, as deformações a meio vão, entre as três 

vigas e os resultados de um modelo de elementos finitos, elaborado para as propriedades 

expectáveis dos materiais para a viga de referência. 

 
Figura 2.10 Deformações registadas nas vigas e num modelo de elementos finitos. Adaptado de Malesev et al. (2011) 

É referido que o comportamento elástico das três vigas é semelhante, como se verifica pelo 

primeiro troço, praticamente coincidente, das curvas de deformação apresentadas. As diferenças 

mais perceptíveis ao nível de deformações dão-se para a fase não-linear do comportamento. Não 

se registaram as deformações no colapso, nem a capacidade de carga última, que se situou, para 

todas as vigas, entre 40 e 50 kN. 

Este estudo é finalizado com a indicação de que os betões com AGR apresentaram um 

comportamento satisfatório, diferindo pouco do comportamento do betão de referência. 

González-Fonteboa e Martínez-Abella (2007), que estudaram o comportamento ao corte de vigas 

com incorporação de AGR e diferentes taxas de armadura, apresentaram conclusões semelhantes a 

esta. Este último estudo refere explicitamente que o padrão de fendilhação foi equivalente entre as 

composições de betão, tendo as vigas com BAR apresentado fendas de abertura um pouco superior, 

fenómeno atenuado nas vigas com armadura de esforço transverso menos espaçada. 
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Schubert et al. (2012) estudaram o comportamento de elementos de betão com incorporação de 

agregados reciclados finos e grossos (BAFGR) ao corte, variando a percentagem de 

incorporação de AR e a sua origem, ensaiando diversos elementos, dimensionados com uma 

armadura longitudinal tal que garanta uma rotura por corte. Não foi disposta armadura de 

esforço transverso. 

A carga foi aplicada aos 28 dias de cura, por intermédio de um macaco hidráulico, sendo 

transferida de uma viga metálica para dois pontos de carga, conforme a Figura 2.11 ilustra. 

O padrão de fendilhação foi o mesmo para todos os elementos, sendo os de BAP os que 

apresentaram fendas de menor abertura. 

A carga de colapso das diferentes composições foi equivalente e próxima da prevista pelo 

Eurocódigo 2, o que os autores salientam ser contrário ao ocorrido em outras investigações, que 

apontam para uma diminuição da capacidade resistente ao corte com o recurso a AR. 

 
Figura 2.11 Corte vertical com esquema de ensaio. Retirado de Schubert et al. (2012) 

Os autores indicam ainda que, a resistência de parte dos elementos com incorporação de AR foi 

inclusivamente superior à dos elementos de referência, sugerindo a maior absorção de água da 

argamassa aderida dos AR como causa para tal. Segundo estes, citando Lu (2000), desta 

maior absorção tanto pode resultar uma relação a/c localmente inferior, tornando a interface 

argamassa / agregados mais densa e aumentando a resistência do betão, como um caso 

extremo, em que a absorção de água é exagerada, gerando micro-fendilhação inicial, o que 

prejudica a capacidade resistente do betão. 

Sato et al. (2007) estudaram a incorporação de agregados reciclados finos e/ou grossos, 

oriundos de várias proveniências em novos betões, pelo ensaio à flexão de várias vigas, 

executadas em betões com várias razões a/c (recorrendo-se a superplastificantes como garantia 

de trabalhabilidade) e com diferentes taxas de armadura. 

O padrão de fendilhação foi o mesmo para todas as vigas, sendo a distância entre fendas 

praticamente independente do tipo de agregados utilizado. A abertura das mesmas de vigas com 

BAGR foi equivalente à de BAP, enquanto que a incorporação de agregados finos originou 

fendas de abertura superior. 

O Quadro 2.5 apresenta, a título exemplificativo, momentos e flechas - de cedência e colapso - 

para betões com a mesma razão água / cimento (0,60) e a mesma armadura longitudinal (2Ф13), 

sendo o comportamento das outras famílias de vigas análogo. 

O mesmo quadro permite também a comparação do comportamento dúctil das vigas, avaliado 

pela razão entre as deformações de cedência e colapso. Foi considerado pelos autores que todas 

as vigas apresentaram um comportamento satisfatoriamente dúctil, apesar de o recurso a AR ter 

diminuído assinalavelmente a ductilidade. 
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Quadro 2.5 Capacidade resistente e deformações de uma família de vigas. Adaptado de Sato et al. (2007) 

Betão My (kNm) δy (mm) Mu (kNm) δu (mm) δu/δy 

BAP 11,9 7,1 15,8 101 14,2 

BAGR 12,8 9,2 15,3 86,8 9,4 

BAFGR 12,2 9,2 14,1 59,6 6,5 

Deste estudo os autores concluíram que o comportamento de vigas com AR é semelhante ao de 

vigas convencionais, havendo perdas marginais de capacidade de carga. Os autores defendem 

que estas perdas de carga são desprezáveis pois as roturas verificaram-se após se atingir a 

cedência do aço, sendo válidos os mecanismos tradicionais considerados no cálculo. 

2.3.3. ENSAIOS DE CARGA HORIZONTAL EM ESTRUTURAS DE BAR 

A esmagadora maioria dos estudos encontrados é oriunda da República Popular da China. 

Dadas as dimensões dos protótipos dos elementos em estudo por estes investigadores, inferiores 

às dimensões dos pórticos a ensaiar no âmbito deste projecto, foi possível executar ensaios em 

mesas sísmicas, caracterizando-se o comportamento cíclico, tanto de elementos de BAR como 

de pórticos construídos à escala. Assim, parâmetros comportamentais como a dissipação 

energética são apenas referidos sucintamente, uma vez que o seu estudo não é viável no decorrer 

deste projecto, pois a natureza da solicitação a aplicar nos pórticos é monotónica. 

Zhu (2005), citado por Li (2008), estudou o comportamento de nós viga / pilar sujeitos a um 

carregamento lateral cíclico de baixa frequência, para incorporações de AGR de 0, 50 e 100%, 

tendo concluído que o desempenho sísmico piora, de forma reduzida, com a incorporação de 

AGR, o que pode ser confirmado pelas curvas de força-deslocamento obtidas (Figura 2.12) e 

que a ductilidade de nós de BAR é satisfatória, independentemente da taxa de AGR utilizada. 

 
Figura 2.12 Curvas força / deslocamento para nós viga / pilar. Adaptado de Li (2008) citando Zhu (2005) 

Xiao et al. (2012a) também cita este estudo, bem como o de Bai et al. (2010), que apresenta 

conclusões semelhantes, referindo este ainda perda de ductilidade associada ao recurso a AGR. 

Li (2008) cita ainda Sun (2006), que estudou o comportamento sísmico de quatro pórticos 

planos de BAR construídos à escala 1:2 com taxas de AGR diferentes. Todos os pórticos 

apresentaram o mesmo mecanismo de colapso, reduzindo-se ligeiramente as cargas de cedência, 

máxima e de colapso com a incorporação de AGR. Contudo, o investigador indicou que estas 

reduções foram inferiores às reduções das propriedades materiais do betão. O desempenho 

sísmico, deslocamentos e coeficientes de ductilidade foram equivalentes para os quatro pórticos. 

Xiao et al. (2006) estudaram o desempenho sísmico de pórticos planos executados com BAR 

sujeitos a um carregamento cíclico numa mesa sísmica - Figura 2.13. 

As estruturas de ensaio foram construídas à escala 1:2, e são constituídas por quatro composições 
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de betão diferentes, uma de referência (BR), outra com incorporação de 30% de AR (B30), uma 

terceira com 50% de AR (B50) e a última com incorporação total de AGR (B100). 

Inicialmente, o comportamento dos pórticos foi linear, tendo posteriormente sucedido fendilhação 

significativa nas vigas e cedência do aço, iniciando-se a fase de comportamento não-linear. 

Começou de seguida a formação de fendas diagonais nos nós viga / coluna. O colapso sucedeu, 

em todos os pórticos, na base dos pilares, após cedência das armaduras longitudinais e 

descasque do betão de recobrimento existente nessa zona. 

O Quadro 2.6 mostra os carregamentos associados às várias transições comportamentais. 

Da observação deste quadro, constata-se que as reduções de resistência da estrutura são 

inferiores às da resistência à compressão do betão e as maiores reduções de carga sucederam, 

consistentemente, para o pórtico de 50% de incorporação de agregados grossos reciclados de 

betão (AGRB), não tendo os autores encontrado explicação para tal. 

Geometria e armadura (dimensões em metros) 

 
Execução do ensaio 

 

Figura 2.13 Geometria e execução do ensaio em pórticos planos. Adaptado de Xiao et al. (2006) 

Quadro 2.6 Valores de carga para diferentes fases de comportamento dos pórticos. Adaptado de Xiao et al. (2006) 

Carga BR B30 B50 B100 

Pcr 
Valor (rácio) 20,5 20,5 20,7 20,7 

Rácio 1,00 1,00 1,01 1,01 

Py 
Valor (rácio) 81,7 79,0 72,8 75,3 

Rácio 1,00 0,97 0,89 0,92 

Pmáx 
Valor (rácio) 95,2 89,6 81,1 93,4 

Rácio 1,00 0,94 0,85 0,98 

Pu 
Valor (rácio) 80,9 76,2 68,9 79,4 

Rácio 1,00 0,94 0,85 0,98 

Nota: neste quadro, os valores indicados foram definidos como a média entre as duas forças do ciclo que 

originou a transição de fase comportamental. O rácio é calculado em relação ao betão de referência. 
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Os deslocamentos registados durante os ensaios - Quadro 2.7, foram sensivelmente os mesmos 

para todas as composições de betão, apesar de se observar uma tendência para maiores 

deformações nos BAR. O coeficiente de ductilidade foi satisfatório em todos os ensaios, não 

sendo visível uma tendência causada pelo recurso a AR. No mesmo quadro, também se mostram 

as curvas histeréticas obtidas para dois dos quatro pórticos planos, que são semelhantes. 

Os autores concluem que, apesar de o desempenho sísmico tendencialmente piorar com o 

incremento da taxa de AGR, betões com AGRB, mesmo para substituições totais, têm um 

comportamento sísmico adequado. O padrão comportamental foi o mesmo para todos os 

ensaios, registando-se apenas uma ligeira diminuição da capacidade resistente causada pelo 

recurso a AGRB. Em contradição com outros estudos e com o expectável, não foi registada uma 

perda de rigidez significativa causada pelo recurso a AGR. 

Quadro 2.7 Deslocamentos registados durantes os ensaios e curvas histeréticas. Adaptado de Xiao et al. (2006) 

Grandeza BR B30 B50 B100 
Curvas histeréticas 

BR B100 

δcr (mm) 1,48 1,53 1,43 1,65 

 

 

δy (mm) 14,61 16,23 13,88 14,69 

δmáx (mm) 39,4 25,5 28,93 29,1 

δu (mm) 62,71 61,14 61,72 66,52 

δu/δy (mm) 4,29 3,77 4,45 4,53 

Nota: os deslocamentos indicados foram definidos como a média dos dois deslocamentos do ciclo associado à 

transição de fase comportamental. 

Wang e Xiao (2013) estudaram o comportamento de uma estrutura porticada tridimensional 

(executada com incorporação de 100% de AGR) com seis pisos, construída à escala 1:4, quando 

sujeita a acções horizontais, aplicadas com recurso a uma mesa sísmica. 

Qualitativamente, o comportamento foi o esperado, com notória concentração de deformações 

nos dois pisos inferiores. Embora os autores não o indiquem explicitamente, pela descrição do 

comportamento da estrutura (formação de rótulas plásticas nas extremidades das vigas dos pisos 

inferiores e posterior formação de rótulas nos pilares do piso inferior), é admissível que o 

colapso se tenha dado pela rotura das rótulas plásticas da base dos pilares do piso inferior. 

O coeficiente de ductilidade foi estimado, pela razão entre as deformações de cedência e 

colapso, em 4,2, valor que os autores indicam ser comum em estruturas de betão, citando Park e 

Paulay (1975). 

Os autores finalizam o estudo afirmando que estruturas com incorporação de AR têm um 

comportamento sísmico adequado, desde que se dimensione as mesmas adequadamente. 

2.4. Considerações finais 

Pretendeu-se enquadrar os ensaios efectuados no âmbito do projecto “BARPINP - Betão com 

Agregados Reciclados Provenientes da Indústria da Pré-fabricação” com os conhecimentos 

existentes a nível internacional sobre o tema. 
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Para tal, foi elaborado um levantamento inicial das características de AR e de betões com a sua 

incorporação, permitindo a compreensão das implicações possíveis decorrentes do recurso a este 

tipo de agregados. Devido à grande variabilidade de propriedades que os AR podem apresentar e a 

possíveis erros e desvios estatísticos dos ensaios, alguns destes divergiram em termos de conclusões. 

Contudo, parece seguro afirmar que o recurso a AGR prejudica as propriedades mecânicas do betão, 

sendo que o comportamento estrutural de betão armado produzido com recurso a AGR é 

prejudicado de forma menos acentuada, devido à importância que o aço assume na resposta 

estrutural. 

As principais divergências nas conclusões dos estudos consultados foram ao nível da influência, 

em termos de cargas e deformações, do recurso a estes agregados em pórticos sujeitos a 

carregamentos horizontais: alguns investigadores concluem que o recurso a AR prejudica o 

desempenho de estruturas / elementos estruturais face a acções deste tipo, enquanto outros 

afirmam que o comportamento das estruturas de betão, contenham ou não AR, é equivalente. 

Apesar de não terem sido encontrados estudos dinâmicos de estruturas de BAR, é possível 

antecipar que, devido à menor rigidez associada a betões com agregados reciclados (devido a uma 

diminuição de módulo de elasticidade associada ao recurso a AR), é expectável que as frequências 

próprias dos pórticos com teor mais elevado em AR sejam inferiores às dos restantes, não sendo 

este efeito compensado pela menor massa volúmica dos AR uma vez que a diminuição de 

rigidez é mais acentuada. Em termos de configuração modal prevê-se serem semelhantes as 

quatro estruturas de ensaio do presente projecto, devendo os respectivos valores das frequências 

divergir essencialmente na medida da variação do módulo de elasticidade. 

Dos estudos consultados, é evidente que o recurso a AR prejudica o desempenho dos elementos 

de betão face a vários tipos de solicitações, não só devido à menor rigidez associada ao recurso 

a BAR, mas também por os elementos de BAR apresentarem cargas de fendilhação, cedência e 

colapso tendencialmente inferiores às de elementos de BAP. 

Este último facto é atenuado em elementos que tenham armaduras resistentes às solicitações 

pois, nesse caso, o aço tem um papel relevante nos mecanismos resistentes. 

Prevê-se assim que os quatro pórticos a ensaiar tenham deformações tanto maiores quanto maior 

o seu teor em AGR; indicando a generalidade dos estudos que este aumento de deformações 

será menos acentuado do que a diminuição do módulo de elasticidade dos betões. Tal deve-se, 

essencialmente, às armaduras de betão armado. 

De facto, a principal razão para os resultados dos diferentes ensaios de estruturas de AR face a 

acções horizontais serem algo inconsistentes deve-se à elevada preponderância que o aço tem no 

comportamento de uma estrutura de betão armado, sendo esta também a razão para os 

coeficientes de ductilidade dos elementos ensaiados em BAR serem bastante semelhantes aos de 

elementos em BAP. 

Previa-se que o recurso a superplastificantes atenuasse o efeito da incorporação de AR no betão, 

sendo mesmo possível que o recurso a este produto originasse um betão com capacidades 

mecânicas superiores às do betão de referência. 
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3. CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ENSAIO 

3.1. Introdução 

Este capítulo trata das opções de dimensionamento referentes às estruturas porticadas ensaiadas, 

que podem ser descritas como “estruturas tridimensionais porticadas bi-simétricas de dois 

pisos” - no Anexo A, Figura A.3, pode ser observada a sua geometria. 

Os ensaios executados nas quatro estruturas, compostas por betões com diferentes 

incorporações de AR foram os seguintes: 

1. caracterização do betão nas estruturas: 

2. caracterização dinâmica das estruturas: 

 ensaios de vibração ambiente; 

 ensaios em regime livre após oscilações impostas. 

3. ensaios de carga vertical nas estruturas: 

 por carregamento das lajes. 

4. ensaios de carga horizontal nas estruturas: 

 por tracção de cabos nos dois pisos. 

Esta dissertação descreve e analisa os resultados dos ensaios de caracterização dinâmica, de 

carga vertical e de carga horizontal efectuados. 

Para tal, as estruturas de ensaio foram projectadas de modo a se assegurar a viabilidade técnica e 

económica dos ensaios, em particular dos ensaios destrutivos horizontais, efectuados por tracção 

de cabos nos nós viga / pilar de uma fachada das estruturas, seguindo uma distribuição de forças 

estáticas equivalentes triangular invertida, de acordo com uma análise pushover. 

O dimensionamento das estruturas seguiu a regulamentação actual (em particular os 

Eurocódigos 2, 7 e 8) o mais fielmente possível, tendo sido consideradas excepções pontuais a 

estes regulamentos: 

 o Eurocódigo 8 indica que as rótulas plásticas se devem formar primeiramente nas 

vigas, e não nos pilares, por intermédio de uma relação entre momentos resistentes 

destes elementos, nos nós viga / pilar. Tal condição não foi rigorosamente respeitada, 

pois seria necessária uma quantidade de armadura longitudinal dos pilares tal que o 

equipamento de ensaio e a geometria das fundações da estrutura comprometeriam a 

viabilidade económica do projecto, sem vantagens do ponto de vista científico; 

 o afastamento dos varões de armadura das lajes não está condicionado pela espessura 

das mesmas, como preconizado pelo Eurocódigo 2, pois, para este caso tal não se 

justifica (inexistência de cargas concentradas) e complicaria a extracção de carotes das 

lajes das estruturas, novamente sem vantagens do ponto de vista científico. 

Os factores determinantes na definição da geometria das estruturas de ensaio foram as 

dimensões e armaduras mínimas possíveis dos elementos estruturais, seguindo-se uma 

adaptação das armaduras, após elaboração de um modelo de elementos finitos de 

comportamento não-linear, tal que seja assegurada uma rotura dúctil no ensaio destrutivo 

horizontal (por formação de rótulas plásticas nas extremidades de vigas e/ou pilares das 
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estruturas), pelos princípios de dimensionamento por capacidades resistentes - as fundações e o 

maciço de ancoragem dos cabos foram dimensionados de acordo com a mesma filosofia. 

Sendo que, à data do dimensionamento das estruturas, por questões de calendarização do 

projecto, as composições de betão ainda não estavam definidas e não havia dados laboratoriais 

que sugerissem resistência e módulo de elasticidade dos betões das estruturas de ensaio, foi 

elaborado um único modelo de elementos finitos, considerando as propriedades de um betão 

C25/30 prescritas no Eurocódigo 2, ao invés de se considerar as propriedades de cada 

composição de betão. 

Para efeitos de dimensionamento, foram considerados a resistência à compressão do betão 

correspondente ao percentil 95 (probabilidade de 5% de ser excedida), de modo a se assegurar o 

colapso das estruturas, e o módulo de elasticidade médio. 

Esta opção, de se efectuar o dimensionamento previamente ao conhecimento das propriedades 

materiais dos betões a produzir e testar, justificou-se não só pelos prazos do projecto, mas 

também por duas outras razões: 

 sendo os AR provenientes da indústria de pré-fabricação de alta qualidade, é 

antecipado que as propriedades materiais não sejam marcadamente distintas das de 

BAP; 

 o aço assume um papel preponderante no comportamento de estruturas de betão 

armado, desde que seja realizado um dimensionamento adequado, o que atenua o 

efeito de composições de betão distintas no comportamento de estruturas. 

Não se conhecendo rigorosamente as propriedades resistentes do aço (A500NR) a utilizar à data 

do projecto das estruturas, conservativamente considerou-se a sua tensão de cedência como 1,3 

vezes a sua tensão característica de cedência, valor máximo admissível, de acordo com o 

Eurocódigo 2. 

O comportamento não-linear das estruturas foi modelado por intermédio de zonas de plasticidade 

concentrada - rótulas plásticas (RP), nas extremidades das vigas e pilares. Estas extremidades, ao 

estarem contidas nas zonas de maior concentração de armadura transversal (zona críticas, segundo 

a definição do Eurocódigo 8), foram modeladas com propriedades de betão confinado, definidas 

de acordo com o modelo constitutivo apresentado em Mander et al. (1988). 

Do Anexo A, constam as propriedades materiais consideradas para efeitos de dimensionamento. 

Numa fase final deste capítulo, aborda-se a execução das estruturas de ensaio. 

3.2. Acções, geometria e dimensionamento preliminar 

Para além do peso próprio, as estruturas porticadas foram dimensionadas tendo em consideração 

as seguintes acções: 

 sobrecarga de 5 kN/m
2
, a máxima acção que se poderia aplicar durante os ensaios de 

carga vertical, sem comprometer os ensaios de carga horizontal (por dano nas lajes); 

 acção de cabos de pré-esforço, com direcção predominantemente horizontal e 

perpendicular a uma das fachadas (conforme mostrado nas Figuras 3.1 e 3.2). 
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A sobrecarga de 5 kN/m
2
 será aplicada através do peso de água, com recurso a uma mangueira. A 

Figura 5.3 mostra uma estrutura, com muretes de alvenaria temporariamente colocados para 

viabilizar este ensaio. 

A geometria do campo de ensaios é a mostrada nas Figuras 3.1 e 3.2. Nestas figuras, é perceptível 

que, durante os ensaios destrutivos horizontais, a acção imposta por cabos de aço será 

tridimensional, não actuando unicamente na direcção do ensaio pushover. 

Planta Alçado frontal 

 
 

Figura 3.1 Geometria do campo de ensaios (uma estrutura) 

 
Figura 3.2 Esquema do campo de ensaios (não executado à escala) 

Este esquema de ensaio permite reproduzir experimentalmente uma análise estática não-linear 

(pushover), como definida no Eurocódigo 8 (“... cargas horizontais de crescimento 

monotónico”), maximizando o aproveitamento de materiais (um único maciço de fixação) e de 

equipamento (um único sistema de aplicação de forças, que é montado e desmontado do maciço 

em função da estrutura a ensaiar). 

Os cabos serão colocados ao nível dos dois pisos da estrutura porticada, aplicando-se forças 

segundo uma distribuição triangular invertida (proporcional à massa e altura de cada piso). No 

Quadro 3.1 apresenta-se os vectores de forças a aplicar, com as componentes das forças 

normalizadas (considerando com o valor 100 a força na direcção pushover no 1º piso). A análise 

efectuada (por controlo de deslocamentos) no software utilizado (SAP2000 v.15) caracteriza-se 

pela aplicação de forças incremental (fase de carregamento) e decrementalmente (fase de 

descarga) variável, respeitando a proporcionalidade entre aquelas componentes das forças, até se 

atingir o colapso. 
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Para efeitos de dimensionamento, após a definição destas acções no modelo de elementos 

finitos, os máximos esforços nos diferentes elementos estruturais associados a modos de rotura 

indesejáveis foram majorados por 1,5, recorrendo-se posteriormente a uma filosofia de 

dimensionamento por capacidades resistentes, evitando-se mecanismos de rotura frágil. 

Quadro 3.1 Vectores da acção dos cabos (ensaio destrutivo horizontal) 

Cabos inferiores Força por cabo 

Direcção pushover (x) 100,00 

Direcção horizontal perpendicular (y) 7,87 

Direcção vertical (z) 13,38 

Cabos superiores Força por cabo 

Direcção pushover (x) 205,00 

Direcção horizontal perpendicular (y) 16,34 

Direcção vertical (z) 62,07 

As estruturas de ensaio, com a geometria mostrada na Figura A.3 do Anexo A, caracterizam-se 

por serem porticadas, compostas por pilares, lajes (dois pisos) e vigas na sua periferia. 

Seguidamente, a geometria dos elementos estruturais é justificada e validada. 

 Lajes 

As lajes dos dois pisos são iguais, sendo a sua geometria caracterizada por uma espessura de 

0,10 m, suficiente para se poder colocar duas camadas de armadura inferior, em direcções 

ortogonais. 

Esta espessura, apesar de reduzida, assegura o efeito de diafragma, de acordo com o 

Eurocódigo 8 (5.10 Disposições para diafragmas de betão). 

 Pilares 

A geometria dos pilares foi definida de forma simples: a dimensão mínima regulamentar é 

condicionante, devido à reduzida carga e geometria. Assim, os pilares têm secção transversal de 

0,20 por 0,20 m. 

 Vigas 

A geometria deste elemento estrutural foi definida considerando-se uma largura igual à dos 

pilares e um ligeiro incremento de altura, para 0,25 m. Cumpre as exigências regulamentares do 

Eurocódigo 8. 

 Sapatas 

Este é o elemento que teve o dimensionamento mais exigente. Um deficiente 

dimensionamento das sapatas poderia inviabilizar os ensaios a forças horizontais, devido à 

ocorrência de mecanismos de rotura indesejáveis. 

As fundações foram dimensionadas seguindo os critérios de capacidade resistente, tendo-se em 

consideração os resultados da análise não-linear efectuada. Para esse efeito, considerou-se que as 

sapatas encastram perfeitamente a estrutura, opção validada pelas suas elevadas dimensões. 
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Devido à maior complexidade de definição destes elementos, este relatório contém uma 

secção que trata explicitamente do seu dimensionamento. 

O recobrimento adoptado para os elementos estruturais apenas teve em consideração uma 

transmissão eficiente das forças de aderência aço / betão, pois não faria sentido ter em 

consideração questões de durabilidade. 

Respeitando o Eurocódigo 2, e estimando que, para os elementos de laje e viga, não se 

recorrerá a varões de diâmetro superior a 10 mm, o recobrimento adoptado, tendo em 

consideração 1,0 cm como tolerância de execução, será de 2,0 cm. Para os pilares, adoptou-se 

um recobrimento de 2,5 cm. O recobrimento das fundações foi definido como 8,0 cm. 

O princípio base de dimensionamento é de que as estruturas porticadas serão concebidas para 

resistir às acções actuantes (peso próprio, sobrecarga uniformemente distribuída, aplicada 

durante os ensaios de carga vertical, e acção dos cabos de aço nos ensaios de força horizontal). 

Assim, e com o intuito de se garantir um mecanismo de colapso adequado, a solução de 

armadura definida consiste numa adaptação das disposições mínimas de armadura indicadas no 

Eurocódigo 2 e Eurocódigo 8 associadas à formação de rótulas plásticas em pilares e vigas. 

Tendo em conta a natureza bissimétrica da laje, o seu dimensionamento foi expedito, não se 

procedendo à dispensa de armaduras devido às suas reduzidas dimensões em planta. 

O critério de dimensionamento foi a comparação entre a armadura necessária para efeitos de 

capacidade resistente ao ensaio de carga vertical (estado limite último) e a condição de 

armadura mínima de flexão do Eurocódigo 2. 

Para um diâmetro longitudinal de 8 mm, uma repartição de carga de 50% para cada direcção e 

um modelo de laje simplesmente apoiado: 

                             

                     
                                

 
                

                    
         

 
             

                        

                                       

                

        
                   

   
  

                      

   
               

Sendo: 

 fctm a tensão média resistente à tracção do betão (2,6 MPa para um betão C25/30); 

 b a largura média da zona traccionada (100 cm - cálculo por metro); 

 d a altura útil do elemento (7,2 cm); 

 fyk a tensão resistente característica da armadura longitudinal (500 MPa). 

Optou-se por uma malha de varões de 8 mm afastados de 20 cm (2,51 cm
2
/m). Para esta 

escolha, a carga total de colapso, incluindo peso próprio, (pRd) é 12,6 kN/m
2
, valor 1,15 vezes 
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superior ao da carga de dimensionamento (pSd) e 1,68 vezes superior à máxima carga instalada 

na laje durante os ensaios estáticos verticais (peso próprio da laje e sobrecarga de 5 kN/m
2
). 

Para este nível de carga, antecipou-se uma flecha das lajes (relativamente às vigas de apoio) 

entre 0,36 mm (laje bi-apoiada) e 0,23 mm (laje bi-encastrada). Estes valores são bastante 

reduzidos (e têm em consideração a rigidez de muretes de alvenaria de 60 cm, colocados na 

periferia da estrutura) e salienta-se que, para o nível de carga considerado, as lajes não 

fendilham. Tal justifica-se pelas seguintes razões: 

 pretende-se, posteriormente à execução dos ensaios de carga vertical, comparar o 

comportamento das estruturas porticadas através de ensaios destrutivos horizontais, 

sendo para tal fundamental que os elementos estruturais não apresentem níveis de dano 

diferenciados entre estruturas; 

 o comportamento da estrutura em termos de fendilhação será avaliado nos ensaios 

horizontais; 

 para níveis de carga tecnicamente viáveis, a fendilhação das lajes só poderia ser 

assegurada para espessuras de laje marcadamente reduzidas, o que originaria uma 

grande dependência dos resultados face às condições de execução (diferentes espessuras 

e alturas úteis das lajes) e impossibilitaria a extracção de carotes com relações 

comprimento / diâmetro adequado. 

A armadura longitudinal das vigas seguiu a condição de ductilidade mínima em curvatura 

(correspondente a 212 em cada face e taxa geométrica de armadura igual a 0,58%) viabilizando-se 

uma rotação adequada das rótulas plásticas que eventualmente se venham a formar nestes 

elementos. A condição de armadura máxima longitudinal de tracção é cumprida (Equação 3.1): 

        
            

           
⁄           (3.1) 

Sendo: 

 ρ’ a taxa de armadura de compressão; 

 εsyd a extensão de cedência das armaduras longitudinais; 

 μΦ o coeficiente de ductilidade em curvatura, de valor 12,58 para as condições da 

estrutura porticada - solo de tipo B, valor básico de coeficiente de comportamento de 

3,6 (estrutura porticada de dois pisos com um só tramo) e período fundamental de 0,27 

segundos, conforme exposto no Quadro 3.3. 

A armadura transversal de pilares e vigas seguiu as disposições de cintagem do Eurocódigo 8, 

com uma cintagem de espaçamento mais reduzido na zona crítica, existente nas duas 

extremidades de cada elemento. O Quadro 3.2 resume as opções de dimensionamento 

efectuadas, em termos de armaduras transversais para pilares e vigas. 

Quadro 3.2 Armaduras de esforço transverso de pilares e vigas 

 
Zona Comprimento Φmin smin ρmin Solução VRd 

Vigas 
Crítica 2 x 0,25 m 6 mm 6,25 cm - Φ6//5 97,1 kN 

Corrente 2,10 m - - 0,08% Φ6//15 56,1 kN 

Pilares 
Crítica 2 x 0,5 m 6 mm 6,25 mm - 2Φ6//10* 60,5** kN 

Corrente 1,75 m - - 0,14% Φ6//10 62,5** kN 

*Opção que não cumpre o espaçamento máximo das cintas. Justifica-se pelas dimensões reduzidas dos 

pilares (que condicionavam em demasia o espaçamento a adoptar e pela extracção de carotes dos pilares. 
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**Tanto no dimensionamento dos pilares como das vigas, considerou-se o ângulo das bielas de 

compressão com a direcção predominante de tracção () como 45º para as zonas críticas e 30º para as 

zonas correntes dos elementos. 

Os mecanismos resistentes ao corte dos elementos estruturais foram verificados após a análise 

não-linear da estrutura. 

A armadura longitudinal dos pilares deveria cumprir a alínea 5.4.3.1.1 (3) do Eurocódigo 8 Equação 

3.2), que pretende garantir, nos nós viga / pilar a formação prévia de RP nas vigas, em detrimento 

dos pilares - para tal, considera-se que as secções das vigas contemplam parte da laje e sua 

armadura, conforme a Figura 3.3. Para efeitos de cumprimento desta cláusula, apenas foi 

considerado o momento resistente de vigas e pilares na direcção do ensaio pois, caso se considerasse 

a plastificação nas duas direcções, estar-se-ia a ter em consideração condições que não as do ensaio e 

recorrer-se-ia a uma quantidade de armadura longitudinal dos pilares exagerada. 

∑          ∑        (3.2) 

Sendo: 

 ∑    o somatório dos momentos resistentes dos pilares concorrentes no nó em análise, 

para a direcção considerada; 

 ∑    o somatório dos momentos resistentes das vigas em situação análoga. 

 
Figura 3.3 Secção transversal das vigas considerada para o dimensionamento dos pilares 

Ainda assim, após um dimensionamento inicial, concluiu-se que o cumprimento desta condição, 

numa só direcção, colocaria em causa a exequibilidade dos ensaios, originando uma solução de 

armadura nos pilares (8ϕ12) que implicaria uma solução dispendiosa, devido aos elevados 

esforços de colapso e suas consequências no dimensionamento de fundações e maciço de 

ancoragem, sem vantagens do ponto de vista científico. 

Optou-se assim, uma vez que não seria possível reduzir a armadura longitudinal das vigas (é 

necessário garantir a condição de ductilidade mínima em curvatura), por se reduzir as armaduras 

dos pilares. 

A solução de armadura longitudinal dos pilares escolhida foi de quatro varões de 10 mm nos 

quatro cantos de cada pilar e quatro varões adicionais de 8 mm a meia distância de cada face 

(MRd = 17,2 kNm e ρl = 1,29 %), cumprindo-se a recomendação do Eurocódigo 8, da existência 

de varões intermédios nas faces dos nós de ligação viga / pilar 

No Anexo A, podem ser consultados os desenhos de dimensionamento dos elementos estruturais. 

As soluções de dimensionamento escolhidas verificam a segurança da estrutura ao ensaio de carga 

vertical. 
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3.3. Modelação e análise não-linear 

A modelação estrutural foi efectuada no programa SAP2000 (versão 15.0.0),definindo-se 

propriedades materiais não-lineares, para as acções correspondes aos ensaios horizontais 

destrutivos, considerando as propriedades médias (expectáveis) dos materiais e as propriedades 

resistentes características com 95% de probabilidade de não excedência - apesar de se querer 

comparar o comportamento durante os ensaios com o expectável, era necessário garantir que a 

estrutura iria colapsar. 

As secções dos elementos estruturais foram definidas de acordo com a sua geometria e 

disposição de armadura, tendo-se definido as propriedades não-lineares e o comprimento das 

zonas de plasticidade concentrada, RP, de acordo com modelos comummente utilizados para o 

efeito (Varum e Costa, 1997, Inel e Osmen, 2006 e Park e Paulay, 1976). As propriedades 

materiais do betão nas RP foram definidas após a consideração de diferentes modelos de betão 

confinado, constando tal processo do Anexo A. As RP foram modeladas segundo modelos de 

fibras. 

Optou-se por se considerar a ligação dos pilares às fundações como um encastramento perfeito 

devido às elevadas dimensões das últimas. 

Os carregamentos foram definidos tendo em consideração os ensaios a efectuar (análise modal, 

cargas associadas ao método de Rayleigh - utilizado para confirmação dos resultados da análise 

modal, cargas e efeito dos cabos na estrutura porticada, modelado por controlo de 

deslocamentos, de acordo com os vectores do Quadro 3.1, até se atingir o colapso). 

Os resultados da modelação estrutural para as propriedades materiais médias foram 

utilizados para efeitos de previsão de resultados, em termos de análise modal e comportamento 

durante os ensaios de carga efectuados. 

A análise modal (que antecipa os modos de vibração) foi efectuada partindo do pressuposto que, 

durante a realização dos ensaios, a carga actuante na estrutura porticada será o seu peso próprio. 

O Quadro 3.3 contém os modos considerados relevantes. Os restantes não são considerados 

devido ao reduzido período e mínima participação de massa que implicam. 

Realça-se a sequência de modos de vibração: os principais modos horizontais caracterizam-se por 

uma translação seguida de uma torção e, por fim, uma outra translação, enquanto o principal modo 

de vibração vertical da laje do segundo piso tem uma frequência de vibração inferior ao modo do 

primeiro piso, o que é justificado pelas maiores restrições de fronteira deste. 

Estes resultados permitiram antecipar o comportamento dinâmico e decidir que tipo de excitações 

se deveria impor nas estruturas. 

Na Figura 3.4, mostra-se a curva pushover resultante da análise não-linear para as 

propriedades materiais médias. Na mesma estão numerados pontos considerados relevantes 

para o comportamento estrutural, sendo depois analisado o comportamento das rótulas plásticas. 

Esta curva foi obtida pela aplicação de forças com vectores de acordo com o indicado no 

Quadro 3.1, e pela imposição da acção por controlo de deslocamento, na direcção de tracção dos 

cabos, ao nível de um ponto da laje do piso superior. 
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Quadro 3.3 Principais frequências e modos de vibração 

 Modos horizontais Modos verticais 
Modo 1 2 3 1º piso 2º piso 

Frequência (Hz) 3,62 5,15 10,19 27,87 31,39 
Período (s) 0,27 0,19 0,10 0,04 0,03 

Planta 

     

Alçado 

     
Vibração Translação Torção Translação Vertical Vertical 

Massa total x (%) 0,0 90,3 90,3 ≃100% ≃100% 
Massa total y (%) 90,3 90,3 90,3 ≃100% ≃100% 

 
Figura 3.4 Curva pushover e pontos notáveis (betão C25/30 genérico e propriedades médias) 

Existe alguma incerteza quanto ao deslocamento correspondente ao máximo esforço de corte 

basal, devido à natureza horizontal do patamar que lhe é associado. Ainda assim, é possível 

estimar o máximo esforço basal em cerca de 70 kN e o deslocamento ao nível do piso do topo, 

para este esforço, em 13 a 20 cm. 
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O Quadro 3.4 resume o comportamento da estrutura porticada para os diferentes estados 

identificados no diagrama da Figura 3.4. 

 

Quadro 3.4 Comportamento da estrutura para o ensaio horizontal (betão C25/30 genérico e propriedades 

médias) 

Estado Força basal (kN) δtopo (cm) Comentário 

1 30 2 Fendilhação 

2 58 6 Cedência RP 

3 63 9 σaço = fy nas RP 

4 70 13 Endurecimento 

do aço / máximo esforço basal 5 70 20 

De seguida, procede-se à descrição do comportamento estrutural, para cada um dos pontos 

indicados na curva pushover. Por simplificação, uma vez que o comportamento da estrutura 

porticada é simétrico em relação à direcção do carregamento predominante, apenas se refere os 

pilares como pilares de tracção (os da fachada traseira) e de compressão (os da fachada frontal), 

sendo o comportamento destes elementos estruturais “igual dois a dois”. 

O ponto 1 corresponde à fendilhação generalizada da estrutura. 

O comportamento das RP atesta este facto, sendo visível que, para o deslocamento associado a 

esta fase, a maioria das rótulas altera o declive da curva de interacção momento / rotação (M), 

como se pode observar na Figura 3.5.  

Esta alteração de declive no diagrama é visualmente mais acentuada nas RP do segundo piso 

devido às suas menores rotações (cerca de 1/30 das rotações das RP do primeiro piso), que 

originam um gráfico com uma escala que clarifica o seu comportamento. 

  
Figura 3.5 RP no ponto 1. Esquerda: RP da base do primeiro piso. Direita: RP da base do segundo piso. 

(pilares à compressão) 

O ponto 2 marca o início da transição do comportamento das RP do piso inferior para 

comportamento plástico. Nesta fase, é visível que, a cada incremento de rotação, a RP absorve um 

esforço menor. Uma análise das secções confirmou este facto: os valores de momento flector 

correspondentes a esta fase são praticamente os momentos de cedência das secções analisadas. 

A Figura 3.6 permite comparar o comportamento das RP dos pilares de compressão do 1º piso. 

Estas RP foram escolhidas para se demonstrar que o comportamento do modelo de fibras é o 

previsto: dada a simetria geométrica, material e de carga da estrutura porticada, é expectável que 
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as RP tenham um comportamento análogo em termos qualitativos, sendo que, em termos 

quantitativos, esforços e rotações deverão ser semelhantes, devido à simetria da estrutura. O 

esforço axial actuante na RP, que condiciona o momento para uma dada rotação, é praticamente 

o mesmo (a única diferença deve-se ao peso próprio do pilar). 

  
Figura 3.6 RP no ponto 2. Esquerda: RP da base do primeiro piso de pilares à compressão. Direita: RP do 

topo do primeiro piso de pilares à compressão 

Por sua vez, o ponto 3 refere-se ao início do comportamento marcadamente plástico (grande 

redução do acréscimo de momento para um incremento de rotação) das RP. Analisando as 

secções dos pilares, confirma-se que o valor do momento flector actuante nas rótulas é o seu 

momento resistente, para a tensão de cedência esperada das armaduras, sendo que a capacidade 

de acréscimo de carga nas RP após esta fase se deve à capacidade de endurecimento do aço. 

Da Figura 3.7, não só se nota o andamento qualitativo das relações M apresentadas, mas 

também se salienta o comportamento em termos de rotações e momentos flectores: as rotações 

são rigorosamente iguais enquanto os momentos das RP de tracção são ligeiramente inferiores 

aos das RP de compressão, para o topo de pilares do primeiro piso. 

Este facto, mais uma vez, segue o esperado: as rótulas dos pilares à tracção e à compressão, para 

a mesma cota, terão rotações iguais (devido à simetria e ao deslocamento horizontal dos pilares 

ser, necessariamente, o mesmo). Contudo, devido ao efeito benéfico do esforço axial de 

compressão (νcomp<0,4) e ao efeito prejudicial do esforço de tracção, as RP de tracção tendem a 

atingir este estado para momentos ligeiramente inferiores aos das RP de compressão. 

  
Figura 3.7 RP no ponto 3. Esquerda: topo de um pilar do 1º piso à compressão. Direita: topo de um pilar do 1º 

piso à tracção 

O ponto 4 marca o início do patamar horizontal da curva pushover obtida. 
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Por análise das relações M das rótulas, constata-se que esta fase corresponde ao início do 

patamar de menor declive das RP do primeiro piso. Qualquer acréscimo de esforços nestas 

rótulas deve-se apenas à absorção residual de tensões. 

Representa-se na Figura 3.8 as relações M das RP do topo do piso inferior de um pilar de 

tracção e de um de compressão. Os comentários feitos para as relações destas RP para o passo 3 

são válidos. Realça-se a diferença dos valores de momento flector, por razões já referidas. 

  
Figura 3.8 RP no ponto 4. Esquerda: topo de um pilar do 1º piso à compressão. Direita: topo de um pilar do 1º 

piso à tracção 

O ponto 5 corresponde ao máximo carregamento estimado para o colapso estrutural, 

representando a Figura 3.9, o comportamento das mesmas RP do exemplo anterior, para esta 

fase. 

A curva M prossegue para lá do máximo esforço de corte basal, pois a estrutura porticada tem 

capacidade de absorver deformações adicionais, sendo que a carga actuante vai diminuindo, 

conforme se observa na curva pushover (parte da curva referente a deslocamentos superiores 

aos do ponto 5). É expectável que os ensaios a efectuar consigam incluir parte da fase de 

descarga das estruturas pois, como indicado no capítulo 6, as cargas aplicadas pelos cabos têm a 

particularidade de depender dos deslocamentos estruturais. 

  
Figura 3.9 RP no ponto 5. Esquerda: topo de um pilar do 1º piso à compressão. Direita: topo de um pilar do 1º 

piso à tracção 

Por fim, grande parte dos deslocamentos laterais concentram-se no piso inferior devido aos 

menores momentos actuantes no segundo piso. A Figura 3.10, por comparação da curva M de 

uma rótula de um pilar do primeiro piso com a curva de uma rótula do mesmo pilar do segundo 

piso, justifica esta ideia: o momento máximo atingido pelo pilar do segundo piso é de 16 kN, 

valor inferior ao momento de cedência da secção, logo associado a rotações reduzidas. 

O modelo prevê que as (hipotéticas) rótulas plásticas das vigas da direcção de tracção dos cabos 
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fendilhem antes dos pilares, não atingindo contudo a cedência no decorrer do ensaio. Este 

comportamento pode ser verificado na Figura 3.11, sendo que, apesar de não ser o desejável, 

segundo o Eurocódigo 8, foi considerado adequado por razões referidas anteriormente. 

Experimentalmente, verificou-se que se formavam RP nas vigas, sendo tal justificado no capítulo 6. 

As rótulas das vigas perpendiculares a estas permanecem no estado não-fendilhado. 

  
Figura 3.10 Rotações associadas ao máximo momento das RP dos pilares de compressão (base). Esquerda: 

Pilar do primeiro piso. Direita. Pilar do segundo piso 

 
Figura 3.11 RP das vigas dispostas na direcção de tracção (1º piso) 

Na Figura 3.12 apresenta-se a curva pushover obtida para as propriedades materiais do 

percentil 95, utilizada para efeitos de verificação de dimensionamento - o Anexo A contém 

propriedades materiais consideradas. 

 
Figura 3.12 Curva pushover para as propriedades materiais do percentil 95 

A força horizontal exercida pelos cabos correspondente à situação de colapso, para estas 

propriedades materiais, é de 80 kN na direcção de puxe. A este valor corresponde uma tracção 

total de cada cabo inferior de 13,9 kN e de 28,5 kN para cada cabo superior. 
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Da curva obtida, pode-se constatar que o padrão de comportamento e os deslocamentos 

atingidos são sensivelmente os mesmos do que os obtidos para as propriedades médias. 

Os esforços na base dos pilares, nas direcções relevantes e para o colapso estrutural, são os 

indicados no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 Esforços na base dos pilares aquando do colapso 

 Pilares  

Esforço Frontais Traseiros  

Normal -75,6 12 kN 

Momento flector 35,2 29,9 kNm 

Esforço transverso 19,8 21,1 kN 

Foram efectuadas as seguintes verificações de segurança para os máximos esforços actuantes 

nas secções relevantes dos vários elementos estruturais, evitando-se mecanismos de rotura 

indesejados: 

 verificou-se que os valores de esforço transverso actuante associado à formação do 

mecanismo de colapso não excederiam a capacidade resistente das vigas e pilares. 

Assim, estes foram comparados, para as vigas e pilares, nas zonas críticas e correntes, 

com os valores resistentes calculados segundo o Eurocódigo 2; 

 foi verificado o máximo esforço normal de compressão nos pilares - segundo o 

Eurocódigo 8, o esforço normal reduzido máximo admissível para elementos sísmicos 

primários é de 0,65. O máximo esforço axial é de 75,6 kN (base dos pilares A e B). A este 

valor corresponde um esforço normal reduzido de 0,113, verificando-se folgadamente esta 

condição. 

O Quadro A.3 do Anexo A resume estas verificações. 

3.4. Dimensionamento das fundações 

O princípio de dimensionamento adoptado no cálculo das fundações é o de assegurar que o 

colapso da estrutura não será devido à rotura das fundações e/ou do solo. Para tal, estas serão 

dimensionadas tendo em conta os esforços na base dos pilares, devidamente majorados por um 

coeficiente de segurança aplicado às acções desfavoráveis. 

Após serem testadas várias alternativas de geometria das fundações, a solução encontrada foi a 

ilustrada na Figura 3.13 - duas sapatas corridas segundo a direcção de tracção dos cabos. 

Esta solução permite que os diversos critérios de dimensionamento sejam respeitados, 

nomeadamente os respeitantes a tensão no solo, deslizamento e derrube, para o ensaio a forças 

horizontais, e a tensão no solo no ensaio a forças verticais, poupando-se nos custos de materiais 

(betão e cofragens) face a uma solução de quatro sapatas iguais. O volume de cada sapata é de 

5,04 m
3
. 

A verificação de deslizamento da estrutura foi efectuada para uma acção horizontal 

instabilizante, definida de acordo com o Eurocódigo 7, Hdst, é dada por: 

                 (3.3) 

Sendo φ um factor de majoração, Fh as forças horizontais instabilizantes e Ia o impulso activo. 
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A acção estabilizante máxima a ser desenvolvida é: 

                  (3.4) 

Sendo W o esforço de vertical de compressão na sapata e Ip o impulso passivo. 

 
Figura 3.13 Geometria das fundações (dimensões em metros) 

O Quadro 3.6 resume a verificação efectuada. 

Quadro 3.6 Verificação ao deslizamento da estrutura porticada 

ϕ 24,79 º W sapata 126 kN 

δbase 16,53 º W estrutura + cabos 94,2 kN 

tg(δ) 0,30  W total 346,2 kN 

Ka 0,41  Hstb 121,11 kN 

Kp 2,44  Hdst 96,75 kN 

Ia 8,16 kN γ limite 1,25  

Ip 17,25 kN    

Sendo: 

 ϕd o ângulo de atrito de cálculo do solo - para a combinação geotécnica 1 caso 2; 

 δbase o ângulo de atrito solo / estrutura de cálculo para a combinação indicada; 

 Ka o coeficiente de impulso activo do solo na fundação; 

 Kp o impulso passivo do solo na fundação; 

 Ia o impulso activo do solo na fundação; 

 Ip o impulso contrário ao movimento do solo na fundação (não é o impulso passivo 

como será referido adiante); 

 W sapata o peso de uma sapata; 

 W estrutura + cabos o peso da estrutura somado ao efeito vertical dos cabos, para a 

situação de máximo esforço de corte basal; 

 W total o peso de duas sapatas e de W estrutura + cabos; 

 Hstb  a máxima força resistente ao deslizamento da estrutura; 

 Hdst  o máximo esforço instabilizante durante o ensaio, não majorado; 

 γ limite o máximo factor de majoração que verifica a segurança ao deslizamento. 

Minorou-se o impulso passivo por um factor de 3,0, com o intuito de se controlar os 

deslocamentos das sapatas (o impulso contrário à tendência de movimento para deslocamentos 

iguais aos associados ao impulso activo é cerca de três vezes inferior ao impulso passivo). 

A verificação de máxima tensão no solo foi estimada para a hipótese de sapata rígida, sendo 

considerada uniforme. Tal hipótese é validada pelas dimensões da fundação. A verificação da tensão 

do solo foi efectuada por sapata. 
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O nível de tensão actuante no solo foi comparado com o máximo admissível, de acordo com o 

Eurocódigo 7. As características geotécnicas estão indicadas no Quadro 3.7. A Figura 3.14 consiste 

num diagrama de corpo livre dos esforços actuantes na sapata, o Quadro 3.8 resume o procedimento 

de cálculo da tensão actuante no solo e o Quadro 3.9 o cálculo da máxima tensão resistente do solo. 

Quadro 3.7 Propriedades do solo de fundação 

γ 18,0 kN/m
3
 

 ' 30,0 º 

E 10,0 MPa 

σRd (75 cm) 111 kPa 

Sendo: 

 γ a densidade do solo de fundação; 

  ' o seu ângulo de atrito interno (não minorado); 

 E o seu módulo de deformabilidade; 

 σRd (75 cm) a tensão resistente do solo à cota de 75 cm, para o carregamento 

correspondente ao ensaio de carga horizontal. 

 
Figura 3.14 Forças actuantes na sapata 

Quadro 3.8 Tensão actuante no solo 

Força 
Módulo 

(kN) 
Braço (m) 

Momento 

(kNm) 

NS1 Esforço normal num pilar traseiro -15,0 0,50 -7,50 

NS2 Esforço normal num pilar frontal 71,0 3,30 234,3 

HS1 Esforço transverso num pilar traseiro 31,7 0,65 20,6 

HS2 Esforço transverso num pilar frontal 29,7 0,65 19,3 

MS1 Momento flector num pilar traseiro - - 44,9 

MS2 Momento flector num pilar frontal - - 52,8 

W1 Peso de parte da sapata 63,0 0,75 47,3 

W2 Peso de parte da sapata 63,0 2,90 182,7 

Hstb1 
Força de atrito na base de parte da 

sapata 
15,3 0,65 9,9 

Hstb2 
Força de atrito na base de parte da 

sapata 
41,7 0,00 0,0 

Ia Impulso activo -8,1 0,18 -1,5 

Ip Impulso contrário ao movimento 17,2 0,18 3,2 

 

 ∑M 

(kNm) 
Momento flector total em A 606,0 

 
 ∑N (kN) Esforço de compressão total 182,0 

 
 Braço (m) Correspondente à tensão do solo 3,33 

 
 B' (m) Comprimento efectivo da fundação 1,94 

 
 σsolo (kPa) Tensão no solo 78,11 

As tensões actuam em 47% da base da sapata, o que é considerado aceitável neste caso. 
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Os cálculos foram efectuados tendo em consideração um factor de majoração do esforço 

horizontal e do momento actuante na base dos pilares de 1,5. As restantes acções são favoráveis, 

não tendo sido majoradas. Este método de cálculo não corresponde à realidade, uma vez que os 

esforços normais dos pilares dependem das mesmas acções que os momentos flectores e 

esforços transversos destes elementos. Contudo, optou-se conservativamente por se efectuar o 

dimensionamento segundo estes pressupostos. 

Para efeitos de cálculo de verificação de segurança à tensão de rotura do solo, o esforço 

resistente de deslizamento foi estimado a partir das reacções actuantes dos pilares e dos pesos 

próprios das diferentes zonas da sapata. 

Quadro 3.9 Máxima tensão resistente do terreno 

q' Tensão vertical à cota de 75 cm 13,50 kPa 

Nq Factor de capacidade de carga 10,43  

Nγ Factor de capacidade de carga 8,71  

B' Comprimento efectivo da sapata 2,03 m 

A' Área efectiva da sapata 2,44 m
2
 

sγ Factor de forma 0,49  

sq Factor de forma 1,71  

m Expoente dos coeficientes iq e iγ 1,37  

iq Factor de inclinação do carregamento 0,38  

iγ Factor de inclinação do carregamento 0,25  

σ'Rd Tensão máxima admissível no solo 111,05 kPa 

O cálculo da tensão resistente admissível do solo foi efectuado para a cota a que se mobilizam 

tensões (0,75 m), tendo-se em consideração a geometria da sapata e o carregamento, conforme 

preconizado pelo Eurocódigo 7. 

A verificação de derrube da estrutura porticada não foi efectuada segundo os parâmetros de 

minoração e majoração dos estados de equilíbrio (EQU) do Eurocódigo 7 por duas razões: 

 para a geometria porticada das estruturas, seria demasiado penalizante reduzir as cargas 

permanentes favoráveis, associadas ao peso próprio dos elementos, em 10%; 

 a acção dos cabos é uma acção controlada, pelo que poderia fazer sentido considerá-la 

como uma acção permanente, sendo o seu factor de majoração de 1,1, valor considerado 

reduzido, sendo preferível ter um factor de segurança superior. 

Assim, procedeu-se ao cálculo dos momentos actuantes na estrutura porticada para em relação 

ao ponto de derrube (ponto O), tendo-se depois, por iterações, obtido uma solução com um 

factor de majoração adequado. A Figura A.4 do Anexo A é o diagrama de corpo livre da 

estrutura porticada, para esta verificação e o Quadro 3.10 indica os valores obtidos no cálculo. 

Os resultados obtidos para esta solução foram considerados aceitáveis, procedendo-se à 

pormenorização das sapatas. 

A pormenorização das sapatas foi realizada após o dimensionamento das mesmas como vigas na 

sua direcção de maior comprimento, seguindo o dimensionamento tradicional como sapatas segundo 

o seu menor comprimento. 

Os esforços foram calculados para a combinação de acções que gera esforços mais elevados nas 

secções de maiores esforços, com valores que podem ser consultados na Figura 3.15, para esforços 

segundo o eixo de cota 0,75 m. Esta figura também contém os diagramas de esforços relevantes. 
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Quadro 3.10 Verificação de estabilidade ao derrube da estrutura porticada 

Força Descrição Módulo (kN) dst/stb Braço (m) Momento (kNm) 

VC Força vertical dos cabos 20,0 dst* 3,70 103,60 

HCS Força horizontal dos cabos do 2º piso 54,0 dst 6,75 -455,65 

HCI Força horizontal dos cabos do 1º piso 27,4 dst 3,75 -128,44 

WT Fachada traseira (2 pilares + 2 vigas) 15,9 stb 3,70 58,83 

WC Lajes e 4 vigas 52,8 stb 2,40 130,72 

WF Fachada frontal (2 pilares + 2 vigas) 15,9 stb 0,90 14,31 

W1 Parte da sapata 63,0 stb 3,55 223,65 

W2 Parte da sapata 63,0 stb 1,40 88,20 

Ia Impulso activo 8,7 stb 0,18 1,56 

Ip Impulso passivo 17,2 dst 0,18 -4,34 

Hstb1 Parte do atrito do solo 15,3 dst 0,65 -13,92 

Hstb2 Parte do atrito do solo 41,7 dst 0,00 0,00 

* Apesar de estabilizante, é considerada instabilizante para termos de 

majoração pois está associada à força horizontal dos cabos 

Factor de 

majoração 
1,25 

    
∑Mdst 602,3 

    
∑Mstb 620,8 

    
FS 1,03 

 
Figura 3.15 Esforços de dimensionamento na sapata corrida 

Devido ao reduzido valor dos esforços, a armadura mínima prescrita pelo Eurocódigo 2 

condicionou a disposição de armaduras. 

A armadura transversal, de acordo com o Eurocódigo 2, é dada por: 

     
    √   

   
⁄           (3.5) 

              /m     (3.6) 

Recorreu-se, assim, a uma solução do tipo 2ϕ8//20 (As = 10,04 cm
2
/m). Esta solução respeita o 

espaçamento máximo entre ramos de varões na direcção transversal (60 cm) e pode ser consultada 

na Figura A.6 do Anexo A. Para esta solução, VRd = 255,5 kN na zona de maior altura útil e 

VRd = 432,4  kN na zona de menor altura - ângulo de inclinação das bielas de 45 . 
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A verificação de segurança da armadura longitudinal na direcção de menor comprimento foi 

efectuada tendo em consideração que os estribos de armadura transversal também são, em 

simultâneo, armadura longitudinal nessa direcção (Figura A.6 do Anexo A), tendo apenas em 

consideração o estribo de maior comprimento, a capacidade resistente da sapata é calculada por: 

    
(    (

  
 ⁄ )     )

(  ⁄   
 ⁄ )

⁄             (3.7) 

Sendo: 

 L a dimensão da sapata na direcção de menor comprimento; 

 a a dimensão do pilar na direcção de menor comprimento. 

A este esforço resistente corresponde uma tensão do solo de 109,75 kPa, superior à actuante. 

A armadura longitudinal na direcção de maior comprimento foi definida, conservativamente, de 

acordo com as disposições de armadura mínima de vigas do Eurocódigo 2, para a zona da sapata de 

menor altura (a que se comporta efectivamente como uma viga): 

      
             

   
⁄              (3.8) 

Tendo-se escolhido uma solução de 7ϕ16 (14,07 cm
2
), com um afastamento médio entre varões de 

15 cm. A esta disposição corresponde um momento resistente de 600 kNm. 

Escolheu-se a mesma solução de armadura na zona da sapata de maior altura, ao invés de se calcular 

a nova quantidade de armadura mínima, pois: 

 os esforços de dimensionamento são reduzidos face aos resistentes; 

 esta zona não se comportará como uma viga, ao contrário da zona de menor altura, mas 

sim como um “bloco pesado”, pelo que as armaduras nesta zona apenas suportam o peso 

do betão, transmitindo-o para a zona de menor altura da sapata, onde se mobiliza a tensão 

resistente do solo (Figura 3.14). 

Comparando o valor dos esforços resistentes da solução apresentada com os esforços actuantes, 

concluiu-se que a armadura apresentada é uma solução bastante folgada, apesar de condicionada 

pelos mínimos de armadura, contendo o Anexo A a pormenorização das sapatas. 

Esta solução de fundações verifica também a segurança, em termos de tensão do solo, nos 

ensaios de carga vertical. 

3.5. Dimensionamento do maciço de ancoragem dos cabos 

O dimensionamento deste elemento estrutural seguiu os princípios base do dimensionamento 

das fundações, tendo três particularidades: 

 uma maior preponderância do carregamento horizontal, uma vez que as fundações 

beneficiavam do peso próprio e carregamento da estrutura porticada, o que reduzia o 

efeito da perda de área efectiva (de compressão) da fundação; 

 a concentração da carga dos quatro cabos num único elemento; 

 a imposição de uma geometria quadrada, decorrente do método de ensaio - as quatro 

estruturas porticadas serão construídas alinhadas com faces opostas do maciço, que se 

encontrará no centro, sendo ensaiados um a um. 
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As dimensões do maciço são as constantes no Quadro 3.11, resumindo o Quadro 3.12 o 

procedimento de cálculo da máxima tensão admissível no solo e o Quadro 3.13 as verificações 

de segurança efectuadas, para a máxima força actuante durante os ensaios de carga horizontal. 

Quadro 3.11 Geometria do maciço de ancoragem 

Largura 2,75 m 

Comprimento 2,75 m 

Altura exposta 0,50 m 

Altura enterrada 1,20 m 

A pormenorização do maciço pode ser consultada no Anexo A. 

Quadro 3.12 Máximas tensões admissíveis no solo 

Símbolo Grandeza Valor Unidade 

q' Tensão vertical à cota 1,20 m 21,60 kPa 

Nq Factor de capacidade de carga 10,43 
 

Nγ Factor de capacidade de carga 8,71 
 

e Excentricidade na base do maciço 0,69 m 

B' Comprimento efectivo 1,36 m 

A' Área efectiva 3,75 m
2
 

sϒ Factor de forma 0,85 
 

sq Factor de forma 1,21 
 

m Expoente dos coeficientes iq e iγ 1,67 
 

iq Factor de inclinação do carregamento 0,37 
 

iγ Factor de inclinação do carregamento 0,21 
 

σ'r Tensão máxima resistente do solo 120,56 kPa 

Quadro 3.13 Verificações de estabilidade do maciço de ancoragem 

Acções Verificação ao deslizamento Derrubamento do 

bloco 

Horizontal 

Força 

horizontal 

máxima  

81,7 kN Ia 
Impulso activo 

solo / maciço 
14,6 kN ∑Mdst 207,1 

kN

m 

Vertical 

Força 

vertical 

máxima  

-

22,3 
kN Ip 

Impulso 

passivo solo / 

maciço 

58,0 kN ∑Mstb 390,0 
kN

m 

φcabos 

Factor de 

majoração 

da acção  

1,5 
 

Hdst 

Máxima força 

instabilizante 

horizontal 

137,2 kN 
   

Peso do bloco 321,4 kN Hstb 

Máxima força 

estabilizante 

horizontal 

143,4 kN 
   

Esforços na base do bloco Tensão no solo 
   

V 

Força 

vertical 

majorada 

275,1 kN e 

Excentricidade 

na base do 

maciço 

0,69 m 
   

H 

Força 

horizontal 

majorada 

-122,6 kN B' 

Comprimento 

efectivo do 

maciço 

1,36 m 
   

M 

Momento 

flector 

majorado 

-190,9 
kN

m 
σsolo 

Tensão 

actuante no 

terreno 

76,9 kPa 
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3.6. Execução das estruturas de ensaio 

O campo de ensaios (mostrado na Figura 3.2) situou-se no estaleiro central da Opway, 

localizado nas Taipadas, Setúbal. As estruturas de ensaio foram executadas com betões 

produzidos de acordo com as composições mostradas no Quadro E.1 do Anexo E. Em Soares et 

al. (2014a) estas composições são justificadas. 

Para além de ser necessário construir os pórticos a ensaiar, também foram tidas em atenção as 

necessidades associadas à realização dos ensaios, nomeadamente: 

 a extracção de carotes de pilares e vigas foi efectuada em elementos 

estruturais betonados à parte, sem qualquer tipo de armadura, devido aos 

danos provocados nos elementos estruturais, que poderiam desvirtuar os 

resultados dos ensaios destrutivos por carga horizontal; 

 foi executado um maciço de reacção, para fixação das forças dos cabos 

durante a execução dos ensaios de carga horizontal; 

 o sistema de amarração de força neste maciço foi efectuado por intermédio de 

olhais biarticulados, estando estes ligados ao maciço por varões roscados com 

porcas longas sextavadas; 

 a aplicação de força nos pórticos foi efectuada por recurso a cintas de 

elevação, estando a posição destas nos pilares assegurada por intermédio de 

varões de aço, colocados nos pilares previamente à sua betonagem. 

A Figura 3.16 clarifica as descrições acima. 

  

Corte dos varões roscados e olhais numa das 

direcções do maciço 

Disposição esquemática dos varões e uniões do 

maciço em planta 

 

Esquema do sistema de tracção de cabos, simplificado para um cabo 

  

Pormenor da transferência de força cabo / pilar 

Figura 3.16 Esquema da amarração de forças ao maciço de reacção e  às estruturas 
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O maciço de ancoragem de forças, as sapatas de todas as estruturas e o pórtico de BR foram 

executados em betão pronto, tendo as restantes estruturas sido realizadas com betão fabricado in 

situ. A Figura 3.17 resume a execução de sapatas e maciço. 

 

A Figura 3.18 mostra armaduras com amarração deficiente, armaduras com amarração corrigida 

e armaduras devidamente executadas. 

Por questões relacionadas com a extensão máxima da dissertação, será apenas referida a execução 

genérica das estruturas, resumindo as Figuras 3.19 (betão pronto) e 3.20 (betão in situ) o processo 

de execução do primeiro piso das estruturas. O segundo piso foi executado do mesmo modo. 

A Figura 3.21 mostra uma estrutura e elementos estruturais após a respectiva execução. 

Devido às más condições da mangueira existente no estaleiro, a cura das primeiras estruturas 

betonadas foi efectuada com baldes de água, tendo sido reparada para as betonagens seguintes. 

A Figura 3.22 mostra a laje do segundo piso do pórtico de BR, que evidencia retracção de 

secagem. 

Foi efectuado um levantamento das dimensões transversais dos pilares (consideradas iguais à 

média de medições efectuadas na sua base seu topo) e da espessura das lajes (considerada igual ao 

comprimento de carotes extraídas do seu centro), tema do Quadro A.5 do Anexo A. 

  
Sapatas preparadas para betonagem Bombagem por camião betoneira 

 
  

Colocação de varões roscados no maciço de fixação Vibração e betonagem do maciço 

Figura 3.17 Execução de sapatas e maciço de ancoragem 
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Pilares: amarração por rectificar Pilares: amarração corrigida 

  
Vigas: amarração correcta Pilares: amarração correcta 

Figura 3.18 Amarração das armaduras transversais de pilares e vigas 

   
Vista geral Vigas e amarração da laje Laje após cura 

   

Betonagem Pormenor de vibração 
Varão do sistema de 

fixação dos cabos 

Figura 3.19 Processo de betonagem com betão pronto (pórtico de BR) 
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Balança Transporte e colocação de betão 

  

Vibração Laje durante a betonagem 

  Figura 3.20 Processo de betonagem in situ (pórtico de B25) 

  
Sapatas descofradas Vista geral de uma estrutura 

  
Viga e pilar para extracção de carotes Provetes cúbicos 

Figura 3.21 Elementos estruturais e de ensaio após execução 
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Figura 3.22 Retracção evidente na laje do segundo piso do pórtico BR 

3.7. Considerações finais 

O dimensionamento da estrutura porticada foi efectuado tendo em consideração os ensaios a 

efectuar. Foi assim necessário obter uma solução que garantisse a segurança ao ensaio de carga 

vertical e um mecanismo de colapso desejável aquando do ensaio de carga horizontal. As soluções 

de armadura da estrutura porticada foram, na grande maioria dos casos, condicionadas pelas 

armaduras mínimas prescritas nos regulamentos. Em alguns dos casos, as armaduras utilizadas ou, 

em outros, os esforços resistentes foram inferiores aos que os regulamentos sugerem, o que foi 

justificado e tem que ver, essencialmente, com o acréscimo de custo associado ao projecto, bem 

como com maiores dificuldades técnicas associadas a um colapso com esforços superiores. 

Após se determinar a disposição de armaduras, modelou-se a estrutura num programa de 

elementos finitos, para se avaliar a adequabilidade da solução obtida. 

Para tal, e uma vez que se pretendia assegurar o colapso estrutural, recorreu-se às propriedades 

materiais com 95% de probabilidade de não serem excedidas, obtendo-se os máximos esforços 

referentes ao ensaio destrutivo horizontal para se dimensionar as fundações e se avaliar a possível 

ocorrência de roturas frágeis. As disposições de armadura foram avaliadas para a probabilidade de 

5% de não-excedência dos materiais, garantindo-se assim que, para os mecanismos de colapso 

indesejáveis, “as propriedades materiais que originem as menores resistências são suficientes para 

garantir a segurança face às acções de colapso associadas às propriedades materiais que originem os 

maiores esforços de colapso”. 

A análise do comportamento das rótulas plásticas serviu não só para a avaliação qualitativa do 

comportamento da estrutura porticada, mas também para validar o modelo de cálculo, sendo  os 

resultados obtidos congruentes com o esperado. 

A execução das estruturas decorreu com normalidade, sendo de salientar que a retracção de 

secagem do pórtico de BR teve consequências registáveis nos ensaios executados, referidas nos 

capítulos seguintes.  
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4. ENSAIOS DINÂMICOS 

4.1 Introdução e objectivos do ensaio 

Os ensaios de caracterização dinâmica pretendem estudar as propriedades dinâmicas das diferentes 

estruturas, sendo especialmente relevantes no âmbito do projecto de investigação em que esta 

dissertação se insere pois permitem a avaliação do comportamento global de uma estrutura, 

possibilitando a estimativa do seu módulo de elasticidade “médio” (considerando-se que a massa 

volúmica dos provetes cúbicos de ensaio executados in situ é representativa da massa de cada 

composição de betão), pela calibração de modelos de elementos finitos (por coincidência de 

frequências próprias numéricas e experimentais). 

Não foi prevista a avaliação da configuração dos modos de vibração através de análises modais 

visto que, para a geometria das estruturas em estudo, dada a simplicidade estrutural e a ausência 

de modos de vibração próximos, é simples comparar as frequências próprias obtidas com as do 

modelo de elementos finitos, associando-se frequências obtidas com as respectivas 

configurações. Foi também estudado o coeficiente de amortecimento associado a cada modo de 

vibração. 

Para estas análises, foi necessário dispor os transdutores (acelerómetros e sismógrafo) em 

localizações adequadas para o registo dos modos de vibração. 

A presente análise dinâmica foi desenvolvida com recurso tanto a ensaios de vibração ambiente, 

como a ensaios por oscilações livres após excitação, tendo estas excitações sido seleccionadas 

de modo à resposta estrutural permitir determinar especificamente as frequências próprias 

associadas aos modos de vibração considerados relevantes. 

O coeficiente de amortecimento foi calculado pelo método do decremento logarítmico, para o 

primeiro modo de vibração horizontal / vertical de cada ensaio. 

4.2 Instrumentação 

Foram executados dois grupos de ensaios dinâmicos: com recurso a dois acelerómetros (e 

amplificadores de sinal a estes associados), cujas leituras são recebidas por um equipamento de 

aquisição de dados - Quantum X, e por intermédio de um sismógrafo - Kinemetrics, modelo 

Altus-Etna. A Figura 4.1 mostra os dois sistemas utilizados. 

    
Acelerómetro, amplificador de sinal e datalogger Sismógrafo 

Figura 4.1 Equipamentos utilizados nos ensaios dinâmicos 

O acelerómetro Endevco utilizado é de modelo 7701A-300, sendo o acelerómetro da Brüel & 

Kjær de modelo 4379. Ambos são de funcionamento piezoeléctrico e unidireccional. 
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Os dois amplificadores de sinal utilizados são da marca Brüel & Kjær, de modelo 2635, 

contemplando o seu funcionamento filtragem passa-baixo  de 100 Hz, sendo atenuadas as 

frequências próprias acima desse valor. 

O programa informático utilizado para efeitos de aquisição de dados foi o Catman Easy, tendo-se 

definido a taxa de amostragem como 300 Hz, a correspondente a uma máxima frequência de 

registo de 150 Hz (limitada pelo filtro passa-baixo), um intervalo de amostragem de cerca de 

0,0033 s e, para 4096 amostras, um passo de frequência nas FFT executadas de 0,073 Hz 

(correspondente a cerca de 27 segundos de leitura). 

O sismógrafo Altus Etna é composto por uma unidade triaxial de medição, que recorre a três 

acelerómetros Episensor (um por direcção), bem como por uma unidade de registo e tratamento 

de sinal. Esta unidade filtra analogicamente os registos, por filtragem passa-baixo com corte a 

80% da frequência de Shannon /Nyquist. 

A configuração deste equipamento é realizada através do software Quick Talk, tendo sido 

executada de modo a obter-se registos com duração mínima de 60 s e uma taxa de amostragem 

de 200 Hz, resultando daqui uma máxima frequência estrutural registável de 100 Hz (de acordo 

com o teorema de Shannon / Nyquist), um intervalo de amostragem de 0,005 s e, para as 4096 

amostras consideradas, um passo de frequência das FFT de 0,049 Hz (correspondente a 

aproximadamente 20 s de leitura). 

Segundo o teorema de Shannon / Nyquist; para se assegurar uma representação adequada de um 

sinal contínuo por valores discretos de frequência, a taxa de amostragem (fs) terá que ser, 

necessariamente, superior ao dobro da máxima frequência do sinal a analisar (fmáx). - Equação 4.1. 

   
 

  
                (4.1) 

O número de registos considerado foi condicionado pelo software utilizado para a elaboração das 

FFT - o algoritmo do Microsoft Excel apenas permite a consideração das 4096 amostras utilizadas. 

4.3 Descrição dos ensaios 

Os vários ensaios realizados distinguem-se pelo equipamento utilizado e pelo tipo de excitação 

imposta na estrutura. 

A nível de equipamento, recorreu-se ao sismógrafo Altus Etna e ao sistema de acelerómetros 

unidireccionais já descrito. O sismógrafo foi colocado tanto a meio da laje como na sua 

extremidade, em ambos os pisos de cada pórtico, por razões referidas adiante. 

Os acelerómetros foram fixos, com cera de abelha, nos nós de ligação viga / pilar de cada piso 

da fachada frontal à direcção da excitação imposta, no caso dos ensaios livres após excitação 

horizontal, tendo sido colocados no centro das lajes nos ensaios de excitação vertical. A Figura 

4.2 exemplifica a colocação dos acelerómetros. 

Os tipos de excitação aplicada foram os seguintes: 

 ambiente, tirando-se partido de acções como o vento ou o funcionamento de veículos 

agrícolas na propriedade adjacente ao campo de ensaios; 

 horizontal centrada, por puxe manual de uma corda; 

 horizontal excêntrica, por puxe manual da mesma corda; 
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 vertical, por salto em cima de cada laje. 

Na Figura 4.3, pode-se observar as excitações horizontais efectuadas para um dos pisos. 

Excitação horizontal 

 
Excitação vertical 

 
Figura 4.2 Exemplo de colocação dos acelerómetros (2º piso) 

Os vários tipos de ensaio foram realizados com os dois sistemas de leitura e registo de dados 

(acelerómetros e sismógrafo), à excepção dos ensaios de vibração ambiente, que foram efectuados 

apenas com recurso a leituras com o sismógrafo pois, após uma tentativa de ensaio com os 

acelerómetros, foi considerado que os seus registos não são suficientemente precisos para cumprir 

esse propósito. 

Excitações 

  
Horizontal centrada Horizontal excêntrica 

Figura 4.3 Diferentes tipos de excitação num piso de uma estrutura porticada 

Todos os tipos de excitação foram impostos nos dois pisos das estruturas porticadas, havendo 

uma nuance entre os ensaios com recurso ao sismógrafo e os ensaios executados com a leitura 

pelo sistema de acelerómetros: pretendeu-se executar os ensaios de modo a realçar ora as 

frequências correspondentes a modos de translação, ora as correspondentes a modos de torção. 

Assim sendo, no caso dos ensaios com o sismógrafo, houve duplicação de séries de ensaio; ensaios 

com o sismógrafo colocado no centro da laje minimizam as frequências de torção enquanto ensaios 

com este equipamento numa extremidade da mesma maximizam estes fenómenos. 

Os acelerómetros, por sua vez, permitem que este objectivo seja conseguido de forma mais 

prática: como a Figura 4.4 pretende clarificar, ao se ter dois acelerómetros, a combinação 
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numérica dos registos obtidos permite avaliar translações (média dos registos de ensaio) ou 

torção (diferença entre os registos). 

Pretendendo-se clarificar a campanha de ensaios executada, indica-se no Quadro 4.1 a 

nomenclatura atribuída a cada tipo de ensaio. 

Doravante, recorrer-se-á a esta nomenclatura para efeitos de descrição de ensaios e análise dos 

seus resultados. 

A calendarização dos ensaios está exposta no Quadro B.1 do Anexo B. 

Quadro 4.1 Esquema da nomenclatura dos ensaios dinâmicos realizados 

 
Transdutor Excitação 

Tipo de ensaio Equipamento Piso Posição Piso Tipo Nomenclatura 

A (Ambiente) S (Sismógrafo) 

1 
C (Central) - - AS1C 

E (Excêntrica) - - AS1E 

2 
C (Central) - - AS2C 

E (Excêntrica) - - AS2E 

 

F (Livre após oscilação 

forçada) 

 

S (Sismógrafo) 

1 

C (Central) 

1 

C (Centrada) FS1C1C 

T (Torção) FS1C1T 

V (Vertical) FS1C1V 

2 

C (Centrada) FS1C2C 

T (Torção) FS1C2T 

V (Vertical) FS1C2V 

E (Excêntrica) 

1 

C (Centrada) FS1E1C 

T (Torção) FS1E1T 

V (Vertical) FS1E1V 

2 

C (Centrada) FS1E2C 

T (Torção) FS1E2T 

V (Vertical) FS1E2V 

2 

C (Central) 

1 

C (Centrada) FS2C1C 

T (Torção) FS2C1T 

V (Vertical) FS2C1V 

2 

C (Centrada) FS2C2C 

T (Torção) FS2C2T 

V (Vertical) FS2C2V 

E (Excêntrica) 

1 

C (Centrada) FS2E1C 

T (Torção) FS2E1T 

V (Vertical) FS2E1V 

2 

C (Centrada) FS2E2C 

T (Torção) FS2E2T 

V (Vertical) FS2E2V 

A (Acelerómetros) 

1 

C (Central) 

1 
C (Centrada) FA1C1C 

T (Torção) FA1C1T 

2 
C (Centrada) FA1C2C 

T (Torção) FA1C2T 

L (Laje) 
1 

V (Vertical) 
FA1L1V 

2 FA1L2V 

2 

C (Central) 

1 
C (Centrada) FA2C1C 

T (Torção) FA2C1T 

2 
C (Centrada) FA2C2C 

T (Torção) FA2C2T 

  L (Laje) 
1 

V (Vertical) 
FA2L1V 

2 FA2L2V 
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Sismógrafo centrado Sismógrafo 

excêntrico 
Acelerómetros: translação Acelerómetros: torção 

Figura 4.4 Técnicas de avaliação de modos de torção e de translação 

Apesar de se ter pretendido executar os ensaios para que cada pórtico fosse testado com a 

mesma idade, tal não foi possível devido a vicissitudes associadas a trabalhos de índole 

experimental (como vento forte ou chuva). 

Dada a idade relativamente avançada dos pórticos à data de ensaio, a rigidez dos mesmos não deverá 

ter sofrido alterações dignas de nota, como a elevada congruência dos resultados obtidos comprova. 

Tendo em consideração que a execução técnica dos ensaios foi a mesma para todas as estruturas, 

apenas são mostrados, na Figura 4.5, alguns detalhes dos ensaios executados no pórtico de BR, 

realizados entre 25 de Setembro e 3 de Outubro de 2013. 

Em Pacheco et al. (2013), poderá ser consultada a descrição detalhada dos procedimentos de 

ensaio, não só de esta, como também das restantes estruturas. 

  

Colocação dos acelerómetros para ensaios do tipo FA1C 
Sismógrafo para ensaios 

excêntricos no 2º piso 

   
Puxe de corda do ensaio  

do tipo FS1E1T 
Puxe de corda do ensaio  

do tipo FS2E2T 
Fixação de corda para o 

ensaio FS2C2C 
Figura 4.5 Execução de ensaios dinâmicos no Pórtico BR 

4.4 Tratamento de dados 

Os registos dos ensaios foram tratados previamente à sua análise. Este tratamento visou: 

 corrigir / eliminar leituras associadas a anomalias (todas as consideradas incorrectas por 

incompatibilidade com os restantes valores do ensaio); 
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 seleccionar o intervalo de tempo a analisar; 

 converter os resultados do intervalo de tempo em análise em respostas no domínio da 

frequência (por recurso ao algoritmo da transformada rápida de Fourier - FFT). 

Foi utilizada a transformada rápida de Fourier (FFT), que consiste numa adaptação do 

algoritmo da transformada discreta de Fourier genérica. O seu propósito é converter dados 

igualmente espaçados (no tempo) em coeficientes de uma combinação linear de números 

complexos sinusoidais, ordenados por frequências. Pode ser encarada como uma decomposição 

de uma função de aproximação aos registos de ensaio numa combinação linear de um dado 

número, no limite infinito, de ondas sinusoidais, sendo cada frequência dessas ondas 

posteriormente associada à sua constante de combinação (densidade espectral). 

É assim, essencialmente, a conversão de uma dada função do seu domínio (tempo) para o 

domínio da frequência. 

A transformada de Fourier foi executada no programa Microsoft Excel. Recorreu-se ao 

algoritmo da FFT dada a maior eficiência de cálculo do mesmo, face à transformada genérica. 

Contudo, o desenvolvimento deste algoritmo é mais simples por apenas permitir que o input de dados 

(logo, também o output) seja uma potência de dois, limitando a escolha do número de dados a analisar. 

A Figura B.1 do Anexo B mostra registos pré e pós tratamento de dados, exemplificando a 

obtenção da FFT para um ensaio (direcção da excitação). Na Figura 4.6, mostra-se a FFT obtida 

e o procedimento de Peak-picking. 

  
FFT (para a direcção de excitação) Pormenor do primeiro modo obtido 

Figura 4.6 FFT e procedimento de Peak-picking para o 1º modo de vibração (ensaio no pórtico BR, excitação 
centrada com sismógrafo centrado) 

4.5 Análise e discussão de resultados 

As características dinâmicas previstas por um modelo de elementos finitos, elaborado com as 

propriedades materiais de um betão C25/30 genérico, foram mostradas no Quadro 3.3. 

Os principais modos de vibração horizontais caracterizam-se por uma translação seguida de uma 

torção e, por fim, uma outra translação, enquanto o principal modo de vibração vertical da laje do 

segundo piso tem uma frequência de vibração inferior ao modo do primeiro piso, o que é 

justificado pelas maiores restrições de fronteira deste último. 
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Dado o elevado número de ensaios efectuados, bem como a variedade de excitações a estes 

associadas, optou-se pela seguinte apresentação de resultados: 

 análise e discussão dos principais modos e frequências de vibração horizontais identificados; 

 análise e discussão dos principais modos e frequências de vibração verticais identificados; 

 análise e discussão das estimativas para o coeficiente de amortecimento obtidas; 

 considerações finais. 

Nas séries de ensaio executadas com o sismógrafo, apenas é apresentado o registo de ensaio e as 

frequências pós-tratamento de dados para a direcção da excitação horizontal efectuada. 

Não é tida em consideração, nesta fase, a geometria real de cada estrutura. Como esta influencia 

as frequências próprias dos modos de vibração, será abordada aquando da calibração do modelo 

de elementos finitos. 

Os ensaios permitiram detectar (por Peak-picking) os três principais modos e frequências 

próprias horizontais de cada estrutura, correspondentes ao indicado no Quadro 3.3. 

A Figura 4.7 resume os resultados dos ensaios de vibração ambiente para os modos de vibração 

associados a deslocamentos horizontais, mostrando-se os intervalos de confiança para um índice 

de significância de 0,05. 

Estes resultados sugerem o esperado: para os pórticos sem superplastificante, quanto maior a 

percentagem de AR utilizada, menor o módulo de elasticidade e, logo, menor também a 

frequência própria de cada modo de vibração. 

1º modo 

 

2º modo 

 

3º modo 

 
Figura 4.7 Valores médios das frequências próprias experimentais, por modo de vibração horizontal e por pórtico 

(vibração ambiente) 
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Esta tendência não é observada no terceiro modo de vibração, para o qual a estrutura B100 apresenta 

o maior valor da frequência. Tal poderia estar associado ao menor número de ensaios que 

permitiram a leitura desta frequência própria - quatro, a totalidade dos registos efectuados, no caso 

do pórtico BR, dois no caso do pórtico B25 e apenas um no caso do pórtico B100. 

Após análise dos intervalos de confiança dos resultados obtidos, poder-se-ia concluir que os 

resultados do terceiro modo de vibração, divergentes dos restantes, poderiam sê-lo devido à 

maior variabilidade da amostra. No entanto, a análise dos ensaios de vibração livre após 

excitação forçada horizontal gerou resultados semelhantes, com intervalos de incerteza 

significativamente inferiores - visíveis nas Figuras 4.8 e 4.9. 

Os resultados do Pórtico B100C50 são concordantes com os obtidos em laboratório: o recurso a 

superplastificante origina um betão com frequências próprias (e, à partida, rigidez) superior à de 

referência, para estes agregados e esta formulação de betão. 

Em retrospectiva, os ensaios de vibração ambiente originaram resultados satisfatórios, que seguem 

a tendência esperada: quanto maior a percentagem de AGR das estruturas, menores as suas 

frequências próprias de vibração. Regista-se que não foi tida em consideração, para esta fase, a 

geometria real das mesmas. 

No Anexo B, mostra-se as frequências próprias experimentais para cada ensaio executado e seus 

parâmetros estatísticos para cada equipamento e tipo de excitação. 

Dada a menor propensão para a detecção de modos de vibração superiores, em alguns ensaios 

não se detectou o terceiro modo de vibração; num ensaio ocorreu um erro informático que 

invalidou a leitura dos seus resultados (factos assinalado com um “x“ nos quadros deste 

documento e do Anexo B, para efeitos de apresentação de frequências próprias experimentais). 

Nos quadros deste documento e do Anexo B entradas assinaladas com “-“ referem-se a 

parâmetros que não são avaliados pelo ensaio em questão. 

Os ensaios de vibração livre após excitação forçada horizontal têm o tratamento de dados resumido 

no Anexo B, tanto para resultados obtidos com o sismógrafo, como para resultados dos ensaios com 

acelerómetros. A representação gráfica de frequências próprias médias e respectivos intervalos de 

confiança é tema das Figuras 4.8 e 4.9. 

Para o tratamento estatístico da primeira frequência própria de vibração de cada pórtico (de 

translação), foram considerados os registos de ensaio associados a excitações excêntricas. Tal 

opção justifica-se por: 

 fisicamente a excitação realizada implicar também a translação segundo o primeiro 

modo de vibração; 

 as funções de densidade espectral obtidas indicarem que a excitação desse modo de 

vibração é significativa, por vezes dominante sobre o primeiro modo de torção. 

Das Figuras 4.8 e 4.9, é possível atestar o comportamento congruente entre os ensaios efectuados 

com sismógrafo e com acelerómetros: 

 há grande semelhança entre frequências próprias, para os diversos modos e estruturas; 

 daí resulta que também se verificou a mesma tendência comportamental entre estruturas. 



59 
 

1º modo 

 

2º modo 

 

3º modo 

 
Figura 4.8 Frequências próprias e intervalos de confiança (95%) dos ensaios de vibração livre horizontal (sismógrafo) 

Verifica-se um facto curioso: à semelhança dos ensaios de vibração ambiente, é perceptível que 

o terceiro modo de vibração livre após excitação horizontal apresenta tendência contrária aos 

restantes. Para estes ensaios, dada a maior quantidade de dados analisados, o intervalo de 

confiança é menor, podendo este comportamento ser, efectivamente, validado. 

1º modo 

 

2º modo 

 

3º modo 

 
Figura 4.9 Frequências próprias e intervalos de confiança (95%) dos ensaios de vibração livre horizontal (acelerómetros) 
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Analisando o exposto, para os primeiros dois modos de vibração, verifica-se a tendência esperada, 

ao comparar o pórtico BR com o pórtico B100: a incorporação de AGR implicará um menor 

módulo de elasticidade e, consequentemente, menores frequências próprias. 

Dos ensaios realizados no pórtico B100C50, resultam frequências próprias superiores às das 

restantes estruturas, o que é concordante com os resultados dos ensaios de módulo de 

elasticidade efectuados em laboratório (expostos no Quadro E.2 do Anexo E). 

As frequências próprias do terceiro modo de vibração têm tendência contrária à dos restantes 

modos, o que pode ser justificado pela conjugação de factores tais como: 

 menor exactidão dos ensaios, pois a resposta destes modos de vibração é mais ténue, em 

comparação com a dos outros dois modos analisados (participação de massa, segundo os 

modelos de elementos finitos, do terceiro modo de cerca de 8,5% face a 91,5% do primeiro 

modo); 

 efeitos causados por irregularidades locais na geometria das estruturas de ensaio. 

Realça-se que as frequências próprias do pórtico B25 são superiores às do pórtico BR, o que é 

inesperado. Tal poder-se-á justificar com: 

 incerteza estatística associada aos ensaios (regista-se que os intervalos de confiança das 

estruturas estão sobrepostos); 

 dependência das frequências próprias face à geometria real das estruturas (o que é 

abordado aquando do processo de calibração do modelo de elementos finitos); 

 diferentes condições de cura (ocorreu fendilhação excessiva da laje do segundo piso do 

pórtico BR, tema da Figura 3.22; tal é a causa de uma menor rigidez face ao esperado; 

tendo sucedido um fenómeno destes com a laje, é possível que o mesmo também tenha 

ocorrido com outros elementos estruturais, embora a uma escala menor, em face da menor 

exposição solar destes elementos durante o processo de cura). 

Na análise dos modos e frequências de vibração verticais, é visível a susceptibilidade das lajes às 

condições de cura, o que originou, no pórtico BR, frequências de vibração marcadamente inferiores 

para o segundo piso face às do primeiro, dado o evidente estado de retracção da laje do mesmo 

Provavelmente devido tanto a esta dependência das condições de cura, bem como das diferentes 

espessuras das lajes, os ensaios de vibração ambiente originaram resultados inconclusivos, no que 

respeita à avaliação de frequências próprias verticais. 

A tal também não será alheio o facto de, dada a menor dimensão da amostra, os intervalos de 

confiança e os erros-padrão destas séries de ensaio serem superiores. 

O Quadro B.8 do Anexo B resume o tratamento de dados associados às frequências verticais 

dos ensaios de vibração ambiente, enquanto a Figura 4.10 mostra os resultados da análise do 

primeiro e do segundo piso das estruturas, para este tipo de ensaio. 

Se, por um lado, a menor rigidez dos pisos superiores, que se traduz em menores frequências 

próprias de vibração, é verificada nos resultados dos ensaios (à excepção do observado no 

pórtico B100C50), por outro, os resultados obtidos não indicam uma tendência clara de a 

incorporação de AGR no betão originar menores frequências próprias verticais nas estruturas. 

Para melhor ilustrar o efeito da geometria das lajes, refere-se o Quadro 4.2, que permite 

comparar as frequências próprias verticais para estruturas executadas com betão de 31 GPa de 
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módulo de elasticidade (correspondente a um betão C25/30 genérico, de acordo com o 

Eurocódigo 2) e espessura de lajes equivalente à espessura das estruturas de ensaio (considerada 

igual ao comprimento de carotes extraídas do centro de cada laje). 

 
Figura 4.10 Frequências próprias verticais experimentais por piso (vibração ambiente) 

À semelhança do sucedido com os ensaios de vibração ambiente, os ensaios de vibração livre após 

excitação vertical não originaram resultados que permitam elaborar conclusões claras. 

No Anexo B, mostra-se a análise de resultados destes ensaios. 

As Figuras 4.11 e 4.12 mostram as frequências médias resultantes, respectivamente, dos ensaios 

com acelerómetros e dos ensaios com sismógrafo, podendo-se constatar que a tendência 

antecipada pelos ensaios de vibração ambiente é verificada: os pisos superiores têm menor 

frequência própria do que os inferiores, o que é justificado pela menor rigidez das condições de 

apoio das lajes desse piso. 

 
Figura 4.11 Frequências próprias verticais experimentais por piso e intervalo de confiança (vibração livre, sismógrafo) 

 
Figura 4.12 Frequências próprias verticais experimentais por piso e intervalo de confiança (vibração livre, acelerómetros) 
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Tal como nas séries de ensaio de vibração ambiente, o pórtico B100C50 não verificou esta 

tendência, sendo para tal relevante a geometria real das lajes, que atenua um pouco a diferença 

de frequências face ao esperado. 

Outro factor que poderá ser influente nesta tendência divergente é a maior susceptibilidade de betões 

produzidos com recurso a superplastificantes a diferenças de dosagem face ao previsto. Caso durante a 

betonagem do segundo piso a dosagem água / cimento tenha sido, consistentemente, um pouco inferior 

à do primeiro piso, daí resultaria um betão mais rígido. 

Para esta estrutura em particular, não será razoável considerar o efeito de diferentes condições de cura, 

dado que nos dias seguintes à betonagem dos pisos as condições atmosféricas foram equivalentes e o 

céu manteve-se encoberto, minimizando a exposição solar das duas lajes. 

De todo o modo, a observação da Figura 4.12 mostra que os intervalos de confiança das 

frequências próprias dos dois pisos desta estrutura se sobrepõem, o que se deve provavelmente à 

reduzida amostragem. 

Concluindo, os resultados dos ensaios verticais não sugerem nenhuma tendência quanto à influência 

dos AR no betão, sendo inconclusivos nesse aspecto. Realça-se apenas a maior frequência própria 

da estrutura executada com superplastificante. 

As frequências próprias resultantes dos ensaios de sismógrafo e acelerómetros são, qualitativa e 

quantitativamente, equivalentes o que traduz a correcta execução experimental dos mesmos. 

O coeficiente de amortecimento foi estimado pelo método do decremento logarítmico, 

aplicado nos ensaios de vibração livre, não tendo sido calculados coeficientes de amortecimento 

para os ensaios de vibração ambiente. 

Para se garantir a congruência dos resultados, uma vez que havia sobreposição de modos de 

vibração, causando “interferências” na resposta, foi aplicado um filtro de modo a só se 

considerar a resposta associada a bandas de frequência próximas do primeiro modo de vibração, 

tanto vertical como horizontal. 

Calculou-se o coeficiente de amortecimento tanto para a amplitude máxima positiva, como para para 

a amplitude máxima negativa da resposta, tendo-se posteriormente considerado a média entre os 

valores obtidos. 

Os Quadros B.8 e B.9 do Anexo B mostram os resultados para os ensaios de vibração livre 

horizontal, ilustrados nas Figuras 4.13 e 4.14 (ensaios com sismógrafo e acelerómetros, 

respectivamente), enquanto os Quadros B.10 e B.11 tratam dos resultados para os ensaios de 

vibração livre vertical, observáveis nas Figuras 4.15 e 4.16 também para ensaios com sismógrafo e 

acelerómetros. 

 
Figura 4.13 Coeficientes de amortecimento (vibrações livres horizontais, sismógrafo) 
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Figura 4.14 Coeficientes de amortecimento (vibrações livres horizontais, acelerómetros) 

 
Figura 4.15 Coeficientes de amortecimento (vibrações livres verticais, sismógrafo) 

 
Figura 4.16 Coeficientes de amortecimento (vibrações livres verticais, acelerómetros) 

Por observação dos resultados expostos, é fácil constatar que não é possível tecer considerações 

quanto à influência dos AGR nesta grandeza, não sendo provado que houve influência do 

recurso a AR. Os valores de coeficiente de amortecimento de todas as estruturas são valores 

correntes em edifícios de betão armado. 

Aos intervalos de confiança extremamente abrangentes não será alheio o tipo de excitação 

imposta, pois o coeficiente de amortecimento depende da intensidade e frequência da excitação, 

não tendo nenhum destes parâmetros sido controlado, por impossibilidade técnica. 

Refere-se, a título de exemplo, a investigação de Butterworth et al. (2004), que estudaram o 

comportamento de um edifício, tendo recorrido a um excitador eléctrico com capacidade 

máxima de 40 kN e frequência de excitação regulável. Os coeficientes de amortecimento 

obtidos oscilaram entre 1,5 e 6,0%, consoante o grau de excitação efectuado, tendo os 

investigadores realçado que houve dependência destes valores em relação à amplitude da 

excitação / resposta. 

Magalhães et al. (2010) referem como factores que influenciam a estimativa de coeficientes de 

amortecimento, para além da frequência e intensidade da excitação imposta, a solicitação ambiente, 

estocástica e que ocorre em simultâneo com a oscilação forçada. Indicam ainda não ser incomum 

que a determinação experimental deste parâmetro tenha uma dispersão de resultados significativa. 
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4.6 Considerações finais da análise de resultados 

Resumindo, as análises ao comportamento dinâmico das estruturas face a excitações horizontais 

sugerem que: 

 a rigidez das estruturas executadas com os diferentes betões parece diminuir com a 

incorporação de AR - é necessário confirmar este facto pela comparação entre as estruturas 

pórtico de BR e pórtico de B25, sendo expectável que a inesperada rigidez superior do 

pórtico de B25 seja atenuada pela consideração da geometria real dos pórticos - situação 

abordada no processo de calibração do modelo de elementos finitos; 

 a estrutura de betão com 100% de AGR e incorporação de 1% de superplastificante (em 

relação à dosagem de cimento) apresentou frequências de vibração superiores às de 

referência, em concordância com os resultados laboratoriais de módulo de elasticidade; 

 o padrão comportamental é o mesmo para todas as composições, confirmando o do modelo 

de elementos finitos; 

 os reduzidos intervalos de confiança, desvio e erro-padrão, bem como a proximidade entre 

média e mediana, são factores de confiança nos resultados obtidos. 

Os resultados dos ensaios a modos de vibração vertical são menos conclusivos, sendo os 

seguintes factores relevantes para tal: 

 menor número de ensaios e consequente superior erro-padrão e intervalo de confiança; 

 dependência relevante da rigidez das lajes face às condições de cura; 

 possibilidade dos transdutores, especialmente o sismógrafo, se deslocarem, em relação 

às lajes, durante os ensaios, devido à excitação imposta, reduzindo o rigor das leituras. 

Ainda assim, foi possível chegar às duas conclusões seguintes: 

 as lajes dos pisos superiores, com menores restrições de apoio do que as dos pisos 

inferiores, têm frequências próprias de vibração menores, como previsto no modelo 

numérico; 

 o recurso a superplastificante (num pórtico com 100% de AGR) originou uma estrutura 

com frequências verticais de vibração superiores às das restantes. 

Os resultados obtidos para o coeficiente de amortecimento não permitem retirar conclusões, 

havendo grande variabilidade de resultados para as mesmas séries de ensaio. Tal dever-se-á, em 

parte, à sensibilidade desta grandeza à frequência e amplitude das excitações impostas, que 

foram executadas manualmente, sem controlo apropriado destes parâmetros. 

4.7 Calibração dos modelos de elementos finitos 

Para obter o módulo de elasticidade médio das estruturas de ensaio, partiu-se das frequências 

próprias obtidas experimentalmente e procedeu-se à calibração dos modelos de elementos 

finitos tendo-se em consideração a relação entre frequência própria, rigidez e massa. 

Para tal, a modelação de cada estrutura tem em consideração a sua geometria real e a massa 

volúmica do betão que a constitui. 

Assim, a calibração dos modelos de elementos finitos foi efectuada partindo de três 

pressupostos de base: 

 o módulo de elasticidade do betão será o parâmetro a calibrar para ajustar as frequências 
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dos modelos de elementos finitos às frequências obtidas experimentalmente; 

 a geometria da estrutura não é exactamente a especificada no projecto (massa e rigidez 

diferentes das consideradas nos modelos de elementos finitos não-calibrados); 

 a necessidade de, para efeitos de análise e calibração, dada a assimetria real da estrutura 

(diferentes dimensões dos pilares em cada direcção), que origina frequências próprias 

distintas consoante a direcção em análise, proceder à calibração dos modelos de elementos 

finitos segundo a direcção correcta. 

O segundo destes pressupostos tem um impacte não-desprezável dadas as reduzidas dimensões dos 

elementos. A correcção da geometria foi feita pela correcção da largura dos pilares e da espessura 

das lajes. A Figura 4.17 mostra o mapa de pilares e a medição de uma das dimensões de um destes 

elementos, resumindo o Quadro A.6 resume o levantamento efectuado. 

Não se estudou a hipótese de as condições de apoio diferirem de um encastramento perfeito, 

devido à geometria da estrutura e fundações e à reduzida intensidade das solicitações. 

Mapa de pilares Medição de uma dimensão de um pilar 

  
Figura 4.17 Levantamento das dimensões reais dos pilares e sua nomenclatura 

A primeira etapa de calibração dos modelos de elementos finitos corresponde à imposição da 

geometria real das estruturas, conforme medições feitas in situ. O Quadro 4.2 indica as dimensões e 

massa volúmica consideradas para efeitos de modelação. A massa volúmica é considerada igual à 

média das massas volúmicas de provetes cúbicos de ensaio executados in situ. É também indicado o 

valor das frequências próprias dos principais modos de vibração horizontais das estruturas após esta 

etapa de calibração, para o módulo de elasticidade de um betão C25/30 de acordo com o Eurocódigo 

2 (31 GPa), permitindo a avaliação dos efeitos da geometria real das estruturas e da sua massa nas 

frequências próprias. 

Um segundo passo consistiu na calibração do modelo de elementos finitos por intermédio dos 

módulos de elasticidade obtidos em laboratório, para cada composição de betão, referindo-se o 

Quadro B.13 do Anexo B a este processo, mostrando também as frequências próprias do novo 

modelo calibrado. 

Os resultados obtidos geram diferenças relativas consideradas aceitáveis (definidas segundo a 

equação 4.2) para as frequências de vibração horizontais. Ainda assim, procedeu-se a uma terceira 

fase de calibração, que consistiu num processo iterativo de alteração do módulo de elasticidade dos 

betões, comparando-se os resultados das frequências próprias obtidas pelo modelo com as 

experimentais. 

                 ( )  
|                 |

        
       (4.2) 

O critério de calibração foi a coincidência de frequência própria com o primeiro modo de vibração 

horizontal de cada ensaio, tendo-se depois analisado as diferenças relativas face aos outros modos 

de vibração. O modelo de elementos finitos de cada estrutura foi calibrado individualmente para 

cada ensaio, assegurando-se uma análise estatística cuidada aquando da comparação de módulos 

de elasticidade entre estruturas. Posteriormente, no Quadro 4.5, são comparados os resultados de 



66 
 

módulo de elasticidade médio obtidos por esta via, com os obtidos por aplicação do método de 

Rayleigh simplificado, para as frequências próprias horizontais obtidas com o sismógrafo. 

Quadro 4.2 Dimensões dos pilares do modelo de elementos finitos e frequências próprias para E=31GPa 

  
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

  
Dimensão Dimensão Dimensão Dimensão 

Pilar x (cm) y (cm) x (cm) y (cm) x (cm) y (cm) x (cm) y (cm) 

A-1 19,85 21,10 19,85 21,40 20,45 20,40 20,45 20,40 

B-1 20,00 21,15 20,00 20,50 20,05 20,15 20,25 20,30 

C-1 19,90 20,45 19,90 20,40 19,80 19,80 20,50 20,33 

D-1 19,95 20,15 20,00 20,20 20,15 20,00 20,30 20,13 

A-2 19,50 20,75 20,20 21,15 20,00 19,95 20,25 20,30 

B-2 19,95 20,65 20,10 21,20 20,10 20,15 20,05 20,10 

C-2 20,10 20,30 20,15 20,35 19,90 20,80 20,50 20,20 

D-2 20,00 20,20 20,00 20,00 19,95 20,50 20,10 20,03 

Laje 
Piso 1 0,105 0,110 0,116 0,105 

Piso 2 1,105 0,112 0,116 0,107 

Massa vol. (kN/m3) 24,2 24,0 23,4 23,7 

Frequência (Hz) 

1º modo 3,72 3,73 3,76 3,74 

2º modo 5,23 5,25 5,36 5,31 

3º modo 10,51 10,62 10,70 10,53 

1º piso 31,51 31,70 32,87 32,06 

2º piso 27,89 28,13 29,32 28,61 

O Quadro 4.3 trata dos valores médios após calibração de cada estrutura de ensaio e indica as 

diferenças relativas médias obtidas. Do Anexo B (Quadros B.14 a B.16) constam as calibrações 

e diferenças relativas para cada ensaio. 

Após uma calibração prévia, decidiu-se ter em consideração a fendilhação de retracção, 

facilmente observável, da laje do segundo piso do Pórtico BR. Para tal, considerou-se a perda de 

rigidez da mesma como 35% da rigidez esperada (considerada como a rigidez média da 

resultante dos processos de calibração para os ensaios de vibração livre após excitação 

horizontal). Este valor foi escolhido por se adequar aos resultados de deformações de ensaios de 

carga vertical efectuados. 

As diferenças relativos obtidas são reduzidos, como constatável nos quadros supracitados: 

 os ensaios de vibração ambiente apresentam diferenças relativas entre a frequência 

calibrada e a frequência experimental predominantemente inferiores a 5% para os 

modos de vibração horizontal e 15% para os de vibração vertical; 

 os ensaios de vibração livre horizontal têm uma diferença relativa máxima inferior a 8%; 

 os ensaios de vibração livre vertical têm uma diferença relativa máxima inferior 18%, 

predominantemente inferior a 10%. 

Realçam-se as diferenças relativas superiores, face às restantes, dos segundo e terceiro modos 

de vibração do pórtico B100, o que sugere a ideia já defendida de irregularidades geométricas 

desta estrutura condicionarem estes modos de vibração. 

As maiores diferenças relativas associados aos modos verticais são esperadas devido às razões 

indicadas aquando da discussão dos resultados em termos de frequências próprias verticais. 



67 
 

Os módulos de elasticidade calibrados respeitantes às frequências próprias horizontais obtidas 

com o sismógrafo foram comparados com módulos de elasticidade calculados recorrendo-se ao 

método de Rayleigh simplificado. 

Quadro 4.3 Resultados da calibração dos diferentes tipos ensaio 

   
Tipo de ensaio Ambiente Sismógrafo Acelerómetros 

Modos 

 horizontais 

Pórtico BR 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 3,97 3,98 3,92 

E (GPa) 35,31 35,37 34,29 

2ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 5,59 5,59 5,50 

Experimental 5,96 5,76 5,82 

Diferença relativa (%) 6,12 4,04 5,83 

3ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 11,22 11,22 11,05 

Experimental 11,42 11,20 11,14 

Diferença relativa (%) 1,80 1,01 0,96 

Pórtico B25 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 3,87 4,01 4,03 

E (GPa) 33,37 35,82 36,15 

2ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 5,45 5,64 5,67 

Experimental 5,77 6,01 5,86 

Diferença relativa (%) 7,25 6,69 3,37 

3ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 11,03 11,42 11,47 

Experimental 11,01 11,26 11,21 

Diferença relativa (%) 1,12 2,10 2,87 

Pórtico B100 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 3,71 3,68 3,68 

E (GPa) 31,17 30,72 30,66 

2ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 5,27 5,23 5,23 

Experimental 5,59 5,57 5,55 

Diferença relativa (%) 6,78 7,09 6,18 

3ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 10,53 10,45 10,44 

Experimental 11,57 11,35 11,39 

Diferença relativa (%) 8,99 7,83 8,38 

Pórtico B100C50 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 4,29 4,30 4,26 

E (GPa) 40,79 41,03 40,13 

2ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 6,11 6,11 6,07 

Experimental 6,45 6,40 6,43 

Diferença relativa (%) 5,74 4,75 6,26 

3ª frequência própria (Hz) 

Modelo de elementos finitos 12,10 12,12 12,01 

Experimental 12,55 12,41 12,36 

Diferença relativa (%) 3,74 2,38 2,96 

Modos  

verticais 

Pórtico BR 

Frequência 1º piso (Hz) 

Frequência numérica 34,02 33,55 33,21 

Frequência experimental 32,75 32,15 32,02 

Diferença relativa (%) 3,73 4,19 0,00 

Frequência 2º piso (Hz) 

Frequência numérica 29,61 26,99 27,57 

Frequência experimental 26,08 24,93 25,24 

Diferença relativa (%) 11,90 9,74 8,47 

Pórtico B25 

Frequência 1º piso (Hz) 

Frequência numérica 34,17 34,08 34,23 

Frequência experimental 37,27 33,97 32,86 

Diferença relativa (%) 10,16 4,50 5,45 

Frequência 2º piso (Hz) 

Frequência numérica 32,53 30,24 30,38 

Frequência experimental 35,85 30,54 31,10 

Diferença relativa (%) 10,19 3,10 2,35 

Pórtico B100 

Frequência 1º piso (Hz) 

Frequência numérica 33,18 31,77 31,74 

Frequência experimental 32,85 31,00 31,36 

Diferença relativa (%) 3,38 2,42 1,20 

Frequência 2º piso (Hz) 

Frequência numérica 28,99 28,21 28,18 

Frequência experimental 30,64 30,98 31,07 

Diferença relativa (%) 5,69 9,82 10,24 

 
Pórtico B100C50 

Frequência 1º piso (Hz) 

Frequência numérica 34,60 36,78 36,39 

Frequência experimental 36,48 38,63 37,01 

Diferença relativa (%) 14,67 5,02 3,60 

Frequência 2º piso (Hz) 

Frequência numérica 32,75 32,48 32,21 

Frequência experimental 38,17 38,49 37,61 

Diferença relativa (%) 16,55 17,27 16,76 

Este método é comummente utilizado para determinação da frequência própria fundamental de 

estruturas e a sua metodologia caracteriza-se pela aplicação de um carregamento horizontal 

equivalente à carga gravítica oscilante de cada grau de liberdade (neste caso, cada piso) para a 

configuração modal fundamental. Não considera o efeito do amortecimento, baseando-se na 

conservação da energia do sistema: a frequência fundamental é determinada pela igualdade 

entre a energia cinética e a energia potencial máximas para a configuração de vibração 
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arbitrada. O erro relativo associado a este método é reduzido e as frequências obtidas são 

sempre ligeiramente superiores às reais, uma vez que a deformada real de uma estrutura é a que 

origina menor energia de deformação. Assim, qualquer aproximação a esta implica maior 

energia de deformação, o que se traduz na imposição de restrições, ou seja, numa maior rigidez 

conferida à estrutura - a este aumento de rigidez está associada uma frequência própria superior. 

A equação 4.3 resume o método de Rayleigh para um sistema discreto de dois graus de liberdade: 

   (   )     
         

  (  )
    (  )

     (4.3); 

Sendo: 

 p a frequência própria angular (rad/s); 

 f a frequência própria fundamental (Hz); 

 G1 e G2 as massas oscilantes de cada piso, aplicadas como cargas horizontais; 

 δ1 e δ2 os deslocamentos horizontais de cada piso causados por G1 e G2 (simultaneamente). 

Como carga actuante em cada piso, foram considerados os pesos próprios das lajes, vigas e metade 

de cada pilar que esteja ligado à laje desse piso. Para se eliminar erros associados a diferenças 

de comportamento estrutural entre este método e o método de calibração dos modelos de 

elementos finitos, os deslocamentos envolvidos na aplicação deste método foram calculados nos 

modelos de elementos finitos efectuados, para um valor de módulo de elasticidade genérico. Com 

base nos resultados obtidos e nas frequências próprias pretendidas, calculou-se algebricamente os 

módulos de elasticidade que originariam os deslocamentos necessários, dada a dependência 

linear entre estas duas grandezas - estes ensaios decorreram em regime elástico. 

O Quadro 4.4 mostra a aplicação do método e o Quadro 4.5 a comparação entre resultados obtidos e 

os resultados da calibração dos modelos de elementos finitos. 

Quadro 4.4 Estimativas de módulo de elasticidade pelo método de Rayleigh simplificado 

 

Pórtico de 

BR 

Pórtico de 

B25 

Pórtico de 

B100 

Pórtico de 

B100C50 

E Rayleigh(GPa) 35,40 36,15 31,34 41,34 

δ 1º piso (mm) 11,1 11,0 13,3 9,5 

δ 2º piso (mm) 18,7 18,5 21,9 16,1 

Acção 1º piso (kN) 42,3 43,2 43,1 41,4 

Acção 2º piso (kN) 36,3 37,7 37,4 36,0 

Freq. angular (rad/s) 25,05 25,18 23,09 27,00 

Freq. própria (Hz) 3,98 4,01 3,68 4,30 

Quadro 4.5 Comparação entre módulos de elasticidade calibrados / método de Rayleigh 

 
Pórtico de BR Pórtico de B25 Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

E calibrado (GPa) 35,37 35,82 30,72 41,03 

E Rayleigh (GPa) 35,40 36,15 31,34 41,34 

Diferença relativa 0,1% 0,9% 2,0% 0,7% 

Os resultados são concordantes e mostram não só a correcta calibração do modelo de elementos 

finitos mas também que, como seria previsto, o método de Rayleigh é aplicável a este caso 

como técnica de cálculo dos módulos de elasticidade, devido a factos como a regularidade 

estrutural, com distribuições proporcionais de massa e rigidez e aos pisos caracterizados como 

“diafragmas rígidos”. 
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4.7.1. COMPARAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE CALIBRADOS 

Após a calibração do modelo de elementos finitos para cada estrutura de ensaio, procedeu-se ao 

tratamento estatístico e à comparação entre módulos de elasticidade para as composições de 

betão. 

Este processo encontra-se resumido nos Quadros B.17 a B.19 do Anexo B, permitindo as 

Figuras 4.18 a 4.20 analisar os resultados médios obtidos, em conjugação com os seus intervalos 

de confiança (índice de significância de 0,05). 

Finalmente, fez-se uma comparação entre os valores obtidos pela calibração e os resultantes dos 

ensaios laboratoriais, que é apresentada no Quadro 4.6. 

 
Figura 4.18 Módulos de elasticidade para cada betão após calibração (vibração ambiente) 

 
Figura 4.19 Módulos de elasticidade para betão após calibração (sismógrafo, vibração livre) 

 
Figura 4.20 Módulos de elasticidade para cada betão após calibração (acelerómetros, vibração livre) 

Quadro 4.6 Comparação entre os módulos de elasticidade calibrados e laboratoriais 

Origem dos resultados 

Pórtico 

BR 

Pórtico 

B25 

Pórtico 

B100 

Pórtico 

B100C50 

Laboratoriais (GPa) 36,20 34,10 32,10 39,5 

Vibração ambiente 
Valor médio (GPa) 35,31 33,37 31,17 40,79 

Razão com laboratorial 0,98 0,98 0,97 1,03 

Livre com sismógrafo 
Valor médio (GPa) 35,37 35,82 30,72 41,03 

Razão com laboratorial 0,98 1,05 0,96 1,04 

Livre com acelerómetros 
Valor médio (GPa) 34,73 35,63 30,83 40,13 

Razão com laboratorial 0,96 1,04 0,96 1,02 
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Os resultados dos betões produzidos in situ são próximos dos obtidos em laboratório. Seria 

expectável, dadas as melhores condições de execução e cura neste tipo de ambiente, que os 

módulos de elasticidade dos betões executados em laboratório fossem superiores aos de campo, 

o que apenas se verificou no pórtico de BR e no pórtico de B100. 

O Quadro 4.7 permite comparar o módulo de elasticidade médio obtido para cada tipo de ensaio 

e composição de betão. 

Quadro 4.7 Relação entre os módulos de elasticidade calibrados após análise dinâmica 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

Origem dos ensaios E (GPa) E (GPa) 
Relação  

com BR (%) 
E (GPa) 

Relação  

com BR (%) 
E (GPa) 

Relação 

 com BR (%) 

Vibração ambiente 35,31 33,37 94,5% 31,17 88,3% 40,79 115,5% 

Livre com sismógrafo 35,37 35,82 101,3% 30,72 86,9% 41,03 116,0% 

Livre com acelerómetros 34,73 35,63 102,6% 30,83 88,8% 40,13 115,5% 

Do exposto, é claro que o betão da composição B100 tem um módulo de elasticidade inferior 

aos restantes, havendo apenas um aspecto em discussão: de acordo com os ensaios laboratoriais 

e o teoricamente esperado, o pórtico de B25 deveria ser composto por betão de módulo de 

elasticidade um pouco inferior ao do betão de referência (pórtico de BR). 

Pretende-se aferir se esta divergência face ao esperado tem relevância estatística ou se, caso se 

voltasse a ensaiar estruturas com esta composição, se esperaria observar a tendência esperada. 

Para tal, recorreu-se a um teste-t, partindo-se de uma hipótese de médias de módulo de 

elasticidade estatisticamente iguais entre as estruturas de ensaio. Esta análise é apresentada no 

Quadro 4.8. O índice de significância considerado é de 0,05. Com base nestes resultados pode-se 

afirmar que as diferenças encontradas entre o Pórtico de BR e o Pórtico de B25, não são 

estatisticamente significativas, para as três origens de resultados. 

Quadro 4.8 Teste-t 

Comparação Origem dos resultados Valor p 

Pórtico BR vs Pórtico B25 

Vibração ambiente 0,106 

Livre com sismógrafo 0,332 

Livre com acelerómetros 0,272 

Pórtico BR vs Pórtico B100 

Vibração ambiente 0,003 

Livre com sismógrafo 8,112E-18 

Livre com acelerómetros 3,107E-08 

Pórtico BR vs Pórtico B100C50 

Vibração ambiente 5,626E-05 

Livre com sismógrafo 6,783E-24 

Livre com acelerómetros 2,548E-09 

4.8 Conclusões 

As análises dinâmicas efectuadas possibilitaram a avaliação do comportamento global de cada 

estrutura, tendo-se estimado os seus módulos de elasticidade médios. 

Os resultados obtidos são considerados bastante verosímeis; a estrutura executada com betão 

totalmente reciclado indiciou, em relação à estrutura de referência, uma diminuição de rigidez 

de cerca de 12%, enquanto a comparação entre o pórtico de BR (betão de referência) e o pórtico 

de B25 (betão com incorporação de 25% de agregados grossos reciclados) não permite 

conclusões estatisticamente relevantes, como comprovado pelos testes-t efectuados. Tal permite 

supor que, com base nos ensaios efectuados, estas duas composições de betão têm um 
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comportamento semelhante em termos de módulo de elasticidade, não se tendo testemunhado 

efeitos resultantes da incorporação de 25% de AR. O recurso ao superplastificante, em 

simultâneo com a utilização total de AGR, originou um betão com módulo de elasticidade cerca 

de 15% superior ao de referência, comprovando-se a eficiência deste produto, para este fim. 

O efeito dos agregados reciclados utilizados no módulo de elasticidade do betão é reduzido face 

à literatura consultada, o que se apresenta como um resultado normal: sendo o betão de origem 

proveniente da indústria de pré-fabricação, é esperado que a pasta de cimento presente nos 

agregados reciclados, responsável pela diminuição do módulo de elasticidade de betões deste 

género face a betões convencionais, tenha alta qualidade, atenuando-se o efeito da sua inclusão 

na diminuição de rigidez dos betões produzidos. 

Os coeficientes de amortecimento estimados, contrariamente às frequências próprias e módulos 

de elasticidade, têm intervalos de confiança alargados e interpretação inconclusiva, não se 

podendo tirar ilações seguras do seu efeito. 

Sugere-se, como desenvolvimento futuro, a excitação de estruturas por intermédio de 

equipamento que permita o controlo da frequência e amplitude da solicitação, de modo a se 

avaliar mais convenientemente esta grandeza. 

Por fim, uma vez que se estudou apenas uma estrutura de ensaio por composição de betão, estes 

resultados terão que ser encarados nesse contexto tendo em conta que variáveis como as condições 

de cura e de execução das estruturas podem ter influência nas conclusões apresentadas. 
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5. ENSAIOS DE CARGA VERTICAL 

5.1 Introdução e objectivos do ensaio 

Os ensaios de carga vertical são relevantes para o projecto, não só por, à data, não existirem estudos 

disponíveis referentes a ensaios de carga vertical em lajes de estruturas de betão com incorporação 

de agregados reciclados construídas, ou não, à escala real, como também por terem permitido avaliar 

o efeito da fendilhação de retracção evidente no piso superior de uma das estruturas de ensaio, a 

estrutura de BR. À semelhança dos restantes ensaios descritos nesta dissertação, estes ensaios não 

foram executados tendo em conta documentação normativa, devido à ausência de regulamentação 

aplicável. 

O carregamento, uniformemente distribuído, foi constituído por água, aplicada com uma mangueira 

a partir da rede de abastecimento pública. 

Pretende-se comparar o comportamento das estruturas quando sujeitas a cargas verticais 

uniformemente distribuídas de intensidade conhecida, pela análise de deslocamentos em lajes e 

vigas. 

Apenas será estudado o comportamento elástico destes elementos pois uma análise ao 

comportamento não-linear poderia originar danos diferentes em cada estrutura, comprometendo os 

resultados da próxima e última fase da campanha experimental, de avaliação do comportamento das 

estruturas quando sujeitas a ensaios horizontais destrutivos. 

Este ensaio permitirá não só avaliar o módulo de elasticidade do betão das lajes constituídas por 

diferentes composições com incorporação de agregados reciclados, como também aferir o 

comportamento real destas. É também extremamente útil como avaliação da qualidade de 

execução das diferentes estruturas, constituindo um importante complemento dos ensaios 

dinâmicos, cuja avaliação das frequências próprias verticais da estrutura, apesar de bem sucedida, 

originou resultados em modelos de elementos finitos pós-calibração por módulo de elasticidade, 

com diferença relativa superior à diferença observada para as frequências próprias horizontais. 

O comportamento de lajes de betão armado convencional sujeitas a carregamentos verticais 

uniformemente distribuídos é algo amplamente estudado, sendo que tabelas como as de Barés 

(1973) permitem estimar deformações de lajes em regime elástico, para diversas condições de 

apoio. 

A Equação 5.1 permite calcular o deslocamento elástico esperado a meio-vão, para lajes 

bissimétricas simplesmente apoiadas nas duas direcções, enquanto a Equação 5.2 se refere ao 

mesmo deslocamento para lajes bi-encastradas. 

Laje simplesmente apoiada:          
    

    
   (5.1) 

Laje bi-encastrada:          
    

    
    (5.2) 

Sendo: 

 a - vão da laje; 

 p - carga uniformemente distribuída na laje; 

 E - módulo de elasticidade do betão; 

 h - espessura da laje. 
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Daqui destaca-se que, num regime de comportamento elástico linear, o deslocamento vertical a 

meio-vão de uma laje de betão depende inversamente de parâmetros que variam consoante 

características materiais e geométricas da mesma: o módulo de elasticidade (diferentes composições 

de betão para cada estrutura) e o cubo da espessura da laje (dependente da execução de cada laje). 

Para se avaliar correctamente as flechas a meio-vão das diferentes lajes, para além da medição 

destas, foi também efectuada a medição dos deslocamentos verticais a meio-vão das vigas 

periféricas, sendo assim possível estimar a flecha relativa (deformação própria) das lajes de cada 

piso em relação à restante estrutura. 

A aplicação de carga foi feita com recurso a um sistema composto por muretes de alvenaria 

impermeabilizados, réguas para medição de altura de água e uma mangueira. Sendo a densidade da 

água conhecida (9,8 kN/m
3
) e conhecendo-se a altura de água num dado momento (através das 

réguas), também se saberá a carga uniformemente distribuída aplicada na laje, para esse momento. 

5.2 Instrumentação 

Os registos de deslocamento foram executados com o auxílio de cinco deflectómetros ligados ao 

datalogger Spider8, mostrado na Figura 5.1, em conjugação com os diferentes tipos de 

deflectómetros utilizados, de modelos TML CDP-10, TML CDP-25 e TML CDP-25MT. 

Spider 8 CDP-10 CDP-25 CDP-25MT 

    
Figura 5.1 Equipamento de aquisição de dados 

Os deflectómetros foram fixados a prumos por intermédio de bases magnéticas. 

A altura de água (logo, a carga aplicada na laje) foi recorrentemente determinada por recurso a 

quatro réguas, colocadas a ¼ dos vãos da laje em estudo. A Figura 5.2 mostra mangueiras e 

réguas. A altura de água máxima atingida durante o ensaio é de 50 cm, a correspondente a uma 

carga uniformemente distribuída de 4,9 kN/m
2
. 

Mangueira de carregamento Mangueiras de descarga Colocação das réguas 

   

Figura 5.2 Réguas, mangueiras e técnicas de carga e descarga das lajes 

5.3 Descrição dos ensaios 

Para se viabilizar a execução dos ensaios, foi necessária a colocação, em cada laje, de muretes 

em tijolo (altura de 60 cm) e a impermeabilização tanto destes como das lajes. 
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A Figura 5.3 permite observar uma estrutura após esta operação, sendo visíveis os andaimes e 

prumos que viabilizam a colocação do equipamento de ensaio. 

A fixação dos prumos à estrutura permite que, ao invés de se avaliar as deformações globais da 

mesma, se avalie as deformações relativas de vigas e lajes face ao encurtamento dos pilares. Este 

facto foi devidamente considerado aquando do processo de calibração dos modelos de elementos 

finitos. 

Para se avaliar o deslocamento a meio-vão de vigas e lajes, os deflectómetros foram colocados, 

com recurso às bases magnéticas, directamente abaixo dos pontos de medição, tendo-se 

assegurado que o êmbolo de cada deflectómetro se encontrava na vertical em relação à 

superfície do elemento em medição. A Figura 5.4 mostra esta colocação para o ensaio da laje do 

primeiro piso do pórtico de B100. 

 
Figura 5.3 Andaimes e colocação de prumos 

Viga Laje 

  
Figura 5.4 Colocação de deflectómetros para um 

ensaio de carga (1º piso do pórtico de B100) 

O Quadro 5.1 mostra as idades das estruturas aquando dos ensaios, bem como as respectivas 

datas de ensaio. 

Quadro 5.1 Datas de execução dos ensaios verticais das estruturas 

Estrutura 
Data de ensaio 

Primeiro piso Segundo piso 

Pórtico de BR 5/12/2013 - 135 dias 6/12/2013 - 136 dias 

Pórtico de B25 17/12/2013 - 129 dias 22/12/2013 - 134 dias 

Pórtico de B100 12/12/2013 - 140 dias 13/12/2013 - 141 dias 

Pórtico de B100C50 08/01/2013- 97 dias 10/01/2014 - 99 dias 

A idade-alvo das estruturas à data de ensaio foi de 120 dias, com uma tolerância de 25 dias, 

situação que, dada a idade relativamente avançada do betão, não constitui factor de perturbação 

aquando da comparação de resultados. Esta diferença de idades justifica-se pelas condições 

meteorológicas: não seria possível efectuar este tipo de ensaio em clima chuvoso e, dada a duração 

do mesmo (cerca de 7 horas por laje), apenas foi possível proceder aos ensaios quando houve 

certeza de que não choveria. 

Uma vez que a técnica de ensaio foi comum a todas as estruturas, apenas será descrita a técnica 

de ensaio para uma estrutura - pórtico de B100. Em Pacheco et al., (2014b), poderá ser 

consultada a descrição dos ensaios de todas as estruturas. 
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Esta estrutura, ensaiada nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2013, tem alguns pormenores do ensaio do 

primeiro piso mostrados na Figura 5.5. A execução do ensaio do segundo piso foi equivalente. 

Montados os deflectómetros, a meio-vão de vigas e laje, e colocadas as réguas e mangueiras na 

laje em ensaio, procedeu-se ao enchimento da mesma, tendo-se registado a hora e minuto 

correspondentes a cada incremento de 2,5 cm de altura de água (equivalente a uma carga 

distribuída de cerca de 0,25 kN/m
2
). 

Após se atingir a altura de água máxima de ensaio (50 cm), procedeu-se à descarga de cada 

laje; não sendo tecnicamente viável que esta seja total, restou, no final deste processo, uma 

lâmina de água com uma espessura reduzida. 

Montagem do equipamento Carregamento durante o ensaio (4 cm) 

  

Medição de flecha em laje Final da etapa de carregamento 

  
Figura 5.5 Ensaio de carga vertical do primeiro piso do pórtico de B100 

Dos ensaios executados nesta estrutura, resultou um problema recorrente durante a campanha: 

dadas as difíceis condições para ensaio (zona muito ventosa), por vezes os registos de algumas 

vigas (das fachadas mais expostas ao vento), não tinham significado físico, observando-se 

elevadas oscilações, da ordem de grandeza dos deslocamentos registados (as deformações de 

lajes e vigas são bastante reduzidas, logo propensas a uma situação deste género). 

Em alguns casos, dado o reduzido número de vigas com resultados de qualidade suficiente, foi 

necessário repetir o ensaio, referindo-se as datas de ensaio expostas acima às datas dos ensaios 

analisados. 

A Figura 5.6 mostra os gráficos tempo de ensaio vs. deslocamento dos elementos analisados do 

segundo piso desta estrutura, bem como os gráficos carga aplicada vs. deslocamento do mesmo, 

antes de se tratar os resultados. Como se pode observar, duas das medições de deformação em 

vigas não foram utilizadas no caso do ensaio do primeiro piso. Daqui resulta que foram 

analisadas as flechas a meio-vão de laje e duas vigas. O ensaio da laje do segundo piso 

possibilitou a análise da flecha da laje e da totalidade das quatro vigas. 
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Na fase de análise e discussão de resultados, mostra-se os resultados dos dois pisos de todas as 

estruturas após tratamento de dados. O Quadro 5.2 mostra o número de elementos analisados por 

piso de cada estrutura. 

Tempo vs.  deslocamento Altura de água vs. deslocamento 

  
Figura 5.6 Registos do ensaio do pórtico de B100 (segundo piso) 

Quadro 5.2 Número de elementos ensaiados por estrutura 

  Estrutura 

Piso Elemento Pórtico de BR Pórtico de B25 Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

Primeiro 
Laje 1 1 1 1 

Vigas 2 3 2 3 

Segundo 
Laje 1 1 1 0 

Vigas 3 3* 4 4 

*O êmbolo de um deflectómetro ficou bloqueado, não se registando os deslocamentos associados à 

descarga de uma viga 

Após o ensaio do segundo piso do pórtico de B100C50, verificou-se que o registo de 

deslocamentos da laje não era realista, apesar de qualitativamente ser congruente. Este facto, 

provavelmente causado por movimentos durante a montagem do deflectómetro (dada a reduzida 

ordem de grandeza dos deslocamentos medidos, qualquer movimento induz uma perturbação 

significativa), não pôde ser corrigido por repetição do ensaio, não só por indisponibilidade de 

equipamento em datas futuras, mas também  pelas condições meteorológicas adversas previstas 

para as semanas seguintes. 

A deformação de uma laje e os resultados dos ensaios de excitação dinâmica vertical foram 

considerados suficientes para caracterizar o comportamento vertical desta estrutura. 

No Anexo C, mostra-se os registos de ensaio obtidos para todos os elementos de todas as estruturas. 

5.4 Análise e discussão de resultados 

Previamente à análise dos resultados obtidos, estes foram tratados, de modo a corrigir anomalias 

causadas por vibrações e movimentos acessórios, que criaram descontinuidades em alguns registos. 

Uma das técnicas utilizadas foi a consideração da média entre os registos durante a fase de carga e 

a fase de descarga, ao invés de os apresentar separadamente. Esta hipótese, que atenua fenómenos 

oscilatórios, é viabilizada por só se estar a analisar o comportamento elástico das estruturas. 

Outra técnica utilizada, consistiu na linearização dos deslocamentos por troços rectos a partir dos 

registos obtidos a cada 5 cm de altura de água (o equivalente a 0,49 kN/m
2
). 

Do Anexo C (Quadro C.1) constam os valores obtidos após o tratamento de dados, para vigas e 

sua média, bem como para lajes (deslocamento absoluto e relativo). Por “absoluto” entende-se o 
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deslocamento a meio-vão registado pelos deflectómetros (deformação do sistema viga + laje), 

enquanto o deslocamento “relativo” é considerado como o deslocamento a meio-vão de cada 

laje em relação ao deslocamento médio do meio-vão das vigas existentes no mesmo piso. 

O Quadro 5.3 mostra a média das flechas das vigas e os deslocamentos relativos das lajes, para 

patamares de 10 cm de altura de água. Não são apresentados os valores para patamares de 5 cm 

de água por questões de apresentação. Os mesmos podem ser consultados em anexo. 

Foi ainda calculado o produto das flechas obtidas pelo cubo das espessuras das lajes, para se 

“uniformizar” os resultados obtidos, o que se justifica pela dependência das deformações em relação 

à altura das lajes, comprovada nas Equações 5.1 e 5.2, constando este cálculo dos valores 

apresentados no Quadro C.1 e na Figura 5.12, mostrada apenas numa fase posterior desta análise de 

resultados. 

Quadro 5.3 Flechas médias de vigas e flechas relativas de lajes 

  

Altura de 

água (cm) 
10 20 30 40 50 40 30 20 10 

BR 

Piso 1 
Laje (rel.) 0,036 0,070 0,115 0,169 0,189 0,158 0,115 0,080 0,033 

Média Vigas 0,022 0,040 0,057 0,065 0,083 0,071 0,058 0,050 0,032 

Piso 2 
Laje (rel.) 0,065 0,120 0,179 0,228 0,278 0,228 0,173 0,121 0,061 

Média Vigas 0,013 0,037 0,056 0,075 0,101 0,075 0,051 0,036 0,011 

B25 

Piso 1 
Laje (rel.) 0,057 0,079 0,126 0,153 0,175 0,142 0,110 0,104 0,080 

Média Vigas 0,023 0,040 0,051 0,066 0,084 0,066 0,051 0,035 0,013 

Piso 2 
Laje (rel.) 0,033 0,064 0,106 0,123 0,154 0,136 0,122 0,099 0,051 

Média Vigas 0,027 0,040 0,062 0,098 0,116 0,095 0,058 0,018 0,005 

B100 

Piso 1 
Laje (rel.) -0,010 0,007 0,053 0,101 0,156 0,146 0,126 0,064 0,023 

Média Vigas 0,029 0,053 0,065 0,074 0,082 0,075 0,052 0,040 0,018 

Piso 2 
Laje (rel.) 0,006 0,041 0,083 0,130 0,173 0,137 0,092 0,084 0,034 

Média Vigas 0,007 0,026 0,052 0,090 0,109 0,104 0,045 0,026 0,006 

B100C50 

Piso 1 
Laje (rel.) 0,026 0,068 0,113 0,137 0,164 0,115 0,091 0,070 0,051 

Média Vigas 0,016 0,032 0,054 0,071 0,086 0,068 0,051 0,036 0,018 

Piso 2 
Laje (rel.) 0,017 0,033 0,060 0,074 0,110 0,095 0,080 0,037 - 

Média Vigas 0,017 0,049 0,076 0,092 0,107 0,088 0,067 0,047 0,022 

A Figura 5.7 permite a comparação, para o pórtico de BR, entre deslocamentos transversais do 

primeiro e segundo piso da estrutura, para cada laje e viga. 

Destes resultados, destacam-se os seguintes aspectos: 

 os resultados obtidos são concordantes entre si; 

 as flechas das vigas do segundo piso são superiores às flechas das vigas do primeiro, o 

que era esperado dadas as menores restrições estruturais nas fronteiras das primeiras; 

 a flecha da laje do segundo piso é marcadamente superior à do primeiro, o que é 

justificado pela evidente retracção de secagem da laje superior. 

Dado o elevado número de elementos ensaiados, apenas serão apresentadas, para as restantes 

estruturas de ensaio, as flechas de lajes e as flechas médias de vigas. Os valores apresentados 

referem-se à média entre a flecha observada durante o carregamento e a flecha de descarga para 

uma dada altura de água. 

A Figura 5.8 permite um estudo comparativo entre as vigas dos dois pisos das quatro estruturas, 

confirmando-se a tendência para maiores deformações nos pisos superiores. 
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Estes resultados remetem o estudo para outra comparação interessante: tal como a Figura 5.9 

clarifica, as diferentes composições de betão têm um efeito negligenciável na flecha das vigas. Tal 

ocorre pois, apesar de as composições de betão originarem estruturas com módulos de elasticidade 

distintos (conforme demonstrado nos ensaios dinâmicos), os muretes de tijolo rigidificam as vigas, 

atenuando as diferenças de rigidez das vigas das diferentes estruturas, causadas pelos módulos de 

elasticidade distintos de cada composição de betão. Estes muretes assumirão um papel relevante 

no processo de calibração dos modelos de elementos finitos. 

Figura 5.7 Flechas médias de vigas e de lajes para os dois pisos - pórtico de BR 

O comportamento das lajes é apresentado nas Figuras 5.10 (comparação entre pisos) e 5.11 

(comparação entre estruturas). 

Por questões de simplificação, apenas são apresentadas as comparações gráficas entre flechas 

relativas laje / estrutura, uma vez que a comparação entre flechas absolutas lhes é análoga. 

Da Figura 5.10 confirma-se o comportamento já observado para as vigas: deslocamentos 

superiores nos segundos pisos, em relação aos primeiros, dadas as menores restrições dos 

mesmos (no segundo piso, os pilares não têm continuidade, restringindo de forma menor os 

movimentos de pilares e vigas). 

O pórtico de BR apresenta uma diferença de flechas das lajes notória, devido a um outro 

fenómeno: a retracção de secagem evidente da laje do segundo piso, ilustrada na Figura 3.22, 
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origina uma laje globalmente menos rígida, devido a zonas de fendilhação evidente em que a 

mesma entrou num estado de fendilhação do tipo II, de deformações superiores. 

Pórtico de BR Pórtico de B25 

  

Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

 

 

Figura 5.8 Flechas médias das vigas das diferentes estruturas (comparação entre pisos) 

Primeiro piso Segundo piso 

  
Figura 5.9 Flechas médias das vigas das diferentes estruturas (comparação entre estruturas) 

Esta situação tem como consequência a necessidade de, aquando do processo de calibração, se 

considerar dois módulos de elasticidade distintos para esta estrutura: um associado ao módulo 

de elasticidade do betão do primeiro piso e um outro, para o segundo piso, associado a um 

módulo de elasticidade equivalente, que contemple as propriedades materiais do betão (em 

princípio semelhantes às do primeiro piso) e o efeito da fendilhação de retracção; a conjugação 

destes dois factores na definição computacional de um único material é origem de um material 

mais deformável, de menor módulo de elasticidade equivalente. 

A Figura 5.11 não permite observar qualquer tendência, à excepção das deformações claramente 

elevadas da laje referida nos dois parágrafos anteriores. 
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A fim de se clarificar o comportamento das lajes, normalizou-se os resultados obtidos tendo em 

consideração a espessura das mesmas. Esta situação assume especial relevância dadas as 

reduzidas dimensões das lajes e o facto de o cubo da espessura de uma dada laje influenciar 

linearmente a sua inércia de flexão e, portanto, o seu deslocamento vertical. A título de 

exemplo, refere-se que uma laje de 11 cm é 33% mais rígida à flexão do que uma de 10 cm. 

Pórtico de BR Pórtico B25 

  
Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

  
Figura 5.10 Flechas relativas das lajes das diferentes estruturas (comparação entre pisos) 

Primeiro piso Segundo piso 

  
Figura 5.11 Flechas relativas das lajes das diferentes estruturas (comparação entre estruturas) 

A Figura 5.12 apresenta a comparação entre estruturas com resultados normalizados. A 

comparação entre pisos, mostrada no Anexo C (Figura C.6), origina relações carga vs 

deslocamento normalizado semelhantes às mostradas na Figura 5.10, dadas as semelhanças de 

espessura (por coincidência) entre as duas lajes de cada estrutura. 

Esta normalização permite afirmar que o comportamento das lajes apresentou diferenças entre 

estruturas: 
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Primeiro piso Segundo piso 

 

 

Figura 5.12 Flechas relativas das lajes normalizadas pela sua espessura (comparação entre estruturas) 

 a tendência de deformações segue o antecipado em termos dos módulos de elasticidade 

dinâmicos: a estrutura de B100C50 é a correspondente aos menores deslocamentos 

(primeiro piso apenas), enquanto a de B100 é a associada a maiores deslocamentos; de 

forma generalizada, quanto maior a percentagem de agregados reciclados, menor a 

rigidez dos betões produzidos (excepto no caso da composição com superplastificante); 

 a excepção evidente a este facto é o comportamento do pórtico de BR, devido à 

fendilhação de retracção, evidente no caso do segundo piso, sendo admissível que 

também tenha ocorrido, em menor escala, no primeiro; 

 à excepção do pórtico de B100C50, cuja deformação da laje do segundo piso não foi 

analisada, os restantes evidenciam uma rigidez normalizada superior no caso dos pisos 

inferiores, consequência das maiores restrições de deslocamentos desses pisos; 

 o comportamento diferenciado entre estruturas é bastante mais evidenciado no caso das lajes 

do que no das vigas; nas vigas, os muretes de tijolo são um factor de rigidez que restringe os 

seus movimentos, enquanto nas lajes o módulo de elasticidade dos betões (para além da sua 

espessura, já contabilizada) é o único factor de diferenciação entre estruturas. 

 

5.5 Calibração dos modelos de elementos finitos 

Foram executados modelos de elementos finitos com as características geométricas de cada 

estrutura, em particular as espessuras das lajes, indicadas no Quadro 5.5. 

Na elaboração do modelo, para além da geometria de cada estrutura, modelou-se as vigas como 

tendo muretes de alvenaria com 60 cm, em concordância com a situação de ensaio. A Figura 

5.13 mostra a secção transversal do sistema vigas / muretes. 

O processo de estimativa de módulo de elasticidade baseou-se na determinação numérica do 

módulo de elasticidade de cada composição de betão que origine deformações nos modelos de 

elementos finitos concordantes com as experimentais. Para tal, foi também necessário estimar o 

módulo de elasticidade dos muretes de alvenaria, que foi considerado igual a 3 GPa, valor 

corrente para este tipo de material. Este valor foi definido após tentativas de calibração dos 

módulos de elasticidade da alvenaria e das composições de betão, sendo o que originou 

resultados mais congruentes entre os diferentes elementos estruturais e os diferentes ensaios. 

Uma análise de sensibilidade permitiu concluir que não há perdas de precisão dos resultados de 

módulo de elasticidade dos betões associadas a este parâmetro; caso o módulo de elasticidade se 

situe entre 2 e 4 GPa, a diferença relativa dos resultados de módulo de elasticidade do betão será 

inferior a 6%. 
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Figura 5.13 Modelação mista viga de betão / murete de alvenaria 

O módulo de elasticidade das composições de betão foi posteriormente determinado tendo como 

critério a minimização das diferenças relativas das deformações numéricas / experimentais das 

lajes dos dois pisos de cada estrutura. 

Para efeitos de apresentação de resultados de todas as etapas de calibração do modelo de 

elementos finitos, considerar-se-á 3 GPa como módulo de elasticidade dos muretes de alvenaria. 

Uma primeira análise, com os valores de módulos de elasticidade dos betões obtidos a partir dos 

ensaios dinâmicos, originou as deformações apresentadas no Quadro 5.4, correspondentes à 

deformação para o carregamento máximo (4,9 kN/m
2
). 

Quadro 5.4 Primeira fase de calibração dos modelos de elementos finitos 

  

Pórtico de 

BR 

Pórtico de 

B25 

Pórtico de 

B100 

Pórtico de 

B100C50 

Piso 

1 

E (GPa) 35,37 35,82 30,72 41,03 

δ viga exp.(mm) 0,083 0,084 0,082 0,086 

δviga numérica (mm) 0,088 0,089 0,086 0,087 

Dif. relativa viga (%) 6,1% 5,2% 5,1% 0,6% 

δ laje abs. exp. (mm) 0,271 0,259 0,238 0,250 

δ laje rel.exp. (mm) 0,189 0,175 0,156 0,164 

δlaje rel. numérica(mm) 0,297 0,280 0,268 0,270 

Dif. relativa laje (%) 36,4% 37,5% 41,8% 39,3% 

Piso 

2 

E (GPa) 22,99 35,82 30,72 41,03 

δ viga exp.(mm) 0,101 0,116 0,109 0,107 

δviga numérica (mm) 0,098 0,093 0,091 0,090 

Dif. relativa viga (%) 3,3% 24,6% 19,8% 18,4% 

δ laje abs. exp. (mm) 0,379 0,270 0,282 - 

δ laje rel.exp. (mm) 0,278 0,154 0,173 - 

δlaje rel. numérica(mm) 0,384 0,274 0,272 0,263 

Dif. relativa laje (%) 27,6% 43,8% 36,4% - 

Do Quadro 5.4 salienta-se o seguinte aspecto, válido não só para esta fase, mas também para as 

seguintes fases de calibração: 

 para os pórticos de B25, de B100 e de B100C50, foi considerado um módulo de 

elasticidade único para os dois pisos de cada estrutura pois, apesar de haver pequenas 

diferenças causadas pelas condições de execução de cada piso, foi considerado que a 

calibração de módulo de elasticidade por piso não se justificaria, já que uma calibração 
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diferenciada entre pisos, sem evidências que a sugiram, poderá originar resultados 

artificialmente precisos; 

 para o pórtico de BR, foi considerada uma calibração diferenciada entre pisos, dadas as 

evidentes diferenças de deformação entre as duas lajes e a existência de uma razão 

física para esta opção: a retracção de secagem do piso superior é notória e motivo para 

que seja necessário efectuar uma calibração tendo em consideração um módulo de 

elasticidade equivalente, que contemple a redução de rigidez da laje associada a este 

fenómeno. 

Assim sendo, o módulo de elasticidade do segundo piso do pórtico de BR foi considerado como 

65% do valor correspondente ao módulo do primeiro piso, valor obtido após a calibração dos 

modelos de elementos finitos, tendo-se optado por indicar desde já os valores de deformação 

correspondentes a esta relação entre módulos. 

Em todos os quadros apresentados, a flecha dos elementos dos modelos de elementos finitos é a 

resultante após a subtracção do encurtamento dos pilares (cerca de 0,050 mm para ensaios do 

segundo piso e 0,025 mm para ensaios do primeiro piso), uma vez que o esquema de ensaio 

utilizado, com os prumos fixados aos pilares, regista o deslocamento relativo de vigas e lajes em 

relação aos pilares. 

Desta etapa de calibração, destaca-se que as diferenças relativas de lajes e vigas são elevados, 

sendo os deslocamentos obtidos pelo modelo significativamente superiores aos experimentais. 

Com o intuito de se determinar a próxima etapa de calibração, decidiu-se comparar as flechas 

obtidas segundo as Equações 5.1 e 5.2, tema do Quadro 5.5. 

Quadro 5.5 Deformações relativas das lajes segundo as tabelas de Barés (simplesmente apoiada e encastrada) 

  
Estrutura 

  
BR B25 B100 B100C50 

Piso 1 

H laje (cm) 10,5 11,0 11,6 10,5 

E (GPa) 35,4 35,8 30,7 41,0 

δ apoiada (mm) 0,461 0,396 0,394 0,398 

δ encastrada (mm) 0,144 0,124 0,123 0,125 

δ laje rel. exp. (mm) 0,189 0,175 0,156 0,164 

Piso 2 

H laje (cm) 10,5 11,2 11,6 10,7 

E (GPa) 23,0 35,8 30,7 41,0 

δ apoiada (mm) 0,710 0,375 0,394 0,376 

δ encastrada (mm) 0,222 0,118 0,123 0,118 

δ laje rel. exp. (mm) 0,278 0,154 0,173 - 

Dos resultados desta tabela, resulta a próxima etapa do processo de calibração: considerar-se-á 

que os muretes de alvenaria restringem fortemente as rotações de torção das vigas, encastrando 

as lajes das estruturas. Para tal, as vigas foram consideradas como rígidas à torção, ideia 

justificada não só pelos valores de deformação obtidos, mas também pelo sentido físico desta 

hipótese: os muretes de alvenaria contornam todo o perímetro da estrutura, fixando-se por 

torção entre si (no caso do segundo piso) ou sendo fixados pelos pilares (caso do primeiro piso) 

na zona correspondente aos quatro cantos da laje. Parte da argamassa da ligação muretes / vigas 

funciona à compressão para efeitos de torção das vigas, impedindo-a (para este nível de acções), 

enquanto que a totalidade desta argamassa tem um funcionamento à tracção para efeitos de 

flexão das mesmas. 

O Quadro 5.6 remete para os resultados da modelação final dos modelos de elementos finitos 

após esta consideração e calibração posterior dos módulos de elasticidade dos betões. 
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Quadro 5.6 Terceira fase de calibração dos modelos de elementos finitos 

  
Estrutura 

  

Pórtico 

de BR 

Pórtico de 

B25 

Pórtico de 

B100 

Pórtico de 

B100C50 

Piso 1 

E (GPa) 35,4 39,5 34,9 44,8 

δ viga exp.(mm) 0,083 0,084 0,082 0,086 

δ viga numérica (mm) 0,092 0,091 0,089 0,090 

Dif. relativa viga (%) 9,8% 8,1% 8,3% 4,4% 

δ laje abs. (mm) 0,271 0,259 0,238 0,250 

δ laje rel.exp. (mm) 0,189 0,175 0,156 0,164 

δlaje rel. numérica(mm) 0,199 0,175 0,171 0,176 

Dif. relativa laje (%) 5,0% 0,0% 8,8% 6,8% 

Piso 2 

E (GPa) 23,0 39,5 34,9 44,8 

δ viga exp.(mm) 0,101 0,116 0,109 0,107 

δ viga numérica (mm) 0,101 0,096 0,095 0,094 

Dif. relativa viga (%) 0,3% 20,6% 15,2% 11,97% 

δ laje abs. (mm) 0,379 0,270 0,282 - 

δ laje rel.exp. (mm) 0,278 0,154 0,173 - 

δlaje rel. numérica(mm) 0,267 0,174 0,175 0,174 

Dif. relativa laje (%) 4,1% 11,5% 1,1% - 

Após a consideração da restrição de torção das vigas, as diferenças relativas diminuíram 

consideravelmente, tendo o processo final de estimativa de módulos de elasticidade originado 

resultados satisfatórios. 

Do exposto, constata-se que, excepto no caso do ensaio da laje do segundo piso do pórtico de 

B100C50, os ensaios efectuados foram bem sucedidos, realçando-se os seguintes aspectos: 

 há proximidade entre os módulos de elasticidade obtidos por esta via e os obtidos por 

intermédio dos ensaios dinâmicos e laboratoriais - Quadro 5.7; salienta-se também que 

os módulos de elasticidade obtidos são ligeiramente superiores aos obtidos por via dos 

ensaios dinâmicos, à excepção dos resultados do pórtico de BR, cujo módulo de 

elasticidade é inferior ao obtido por esse tipo de ensaio; uma vez que a laje do segundo 

piso apresentou retracção significativa, é admissível que a laje do primeiro piso também 

tenha o seu módulo de elasticidade reduzido por este efeito, embora a uma escala menor 

e menos visível à vista desarmada; 

 a retracção de secagem acentuada do betão do pórtico de BR perturbou a tendência 

esperada, e verificada laboratorialmente e por intermédio dos ensaios dinâmicos: 

excluindo-se a análise desta estrutura, verifica-se que a estrutura composta por betão 

com superplastificante é a mais rígida, seguindo-se por ordem decrescente de rigidez as 

estruturas com menor incorporação de agregados reciclados. A fendilhação de retracção 

do pórtico de BR obriga à consideração de um módulo de elasticidade equivalente, de 

valor inferior ao associado ao estado não-fendilhado da estrutura. Este valor é inferior 

ao valor do módulo de elasticidade do pórtico de B25, situação imprevista mas 

antecipada, por via dos resultados dos ensaios dinâmicos; 

 a tendência sugerida pelos ensaios dinâmicos confirma-se: a inclusão de AGR em betão 

diminui o módulo de elasticidade do mesmo, enquanto o recurso a superplastificantes 

compensa este efeito, originando betão com módulo de elasticidade superior às outras 

composições testadas. A razão para o pórtico de BR não verificar esta tendência 
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(confirmada laboratorialmente e pelos ensaios dinâmicos executados) foi apresentada 

no parágrafo anterior; 

 não se perspectiva que a utilização de agregados provenientes de betões da indústria de 

pré-fabricação seja impeditiva ao uso dos betões produzidos, dada a reduzida redução de 

módulo de elasticidade observada; 

 foi necessário ter em consideração o efeito dos muretes de alvenaria para efeitos de 

calibração dos modelos de elementos finitos. 

Quadro 5.7 Comparação entre os módulos de elasticidade obtidos / estimados pelos diferentes procedimentos 

 
Origem dos resultados BR B25 B100 B100C50 

E (GPa) 

Laboratorial 36,2 34,1 32,1 39,5 

Ensaios dinâmicos 35,4 35,8 30,7 41,0 

Ensaios de carga vertical 35,4 39,5 34,9 44,8 

Razão entre 

ensaios 

Carga vertical / laboratorial 97,8% 115,8% 108,7% 113,4% 

Carga vertical / dinâmicos 100,0% 110,3% 113,6% 109,2% 

5.6 Conclusões 

Este ensaio permitiu a avaliação do comportamento das lajes das estruturas e a obtenção de 

estimativas dos seus módulos de elasticidade. É um complemento aos ensaios dinâmicos já 

efectuados, cuja calibração de modelos de elementos finitos feita mediante frequências próprias, 

originou resultados satisfatórios, com diferenças relativas menores em termos de correspondência 

entre frequências próprias horizontais do que em termos de frequências verticais. 

Foi possível avaliar o efeito da fendilhação causada por retracção de secagem da laje superior de 

uma estrutura (pórtico de BR). Este ensaio permitiu também concluir que, à semelhança da laje do 

piso superior, também a laje do primeiro piso desta estrutura sofreu uma retracção de secagem 

com alguma importância, originando microfissuração, que foi modelada pela diminuição do 

módulo de elasticidade (quando comparada com os resultados dos ensaios dinâmicos, calibrados 

essencialmente tendo em conta o comportamento horizontal da estrutura, e com a tendência 

sugerida pelos resultados dos ensaios de carga vertical das restantes estruturas). 

Os resultados obtidos são concordantes tanto com os resultados dos ensaios laboratoriais como 

com os resultados dos ensaios dinâmicos, podendo-se afirmar com segurança que o recurso a 

estes agregados grossos reciclados em betão é causa para uma diminuição pouco relevante do 

módulo de elasticidade. O recurso a superplastificante, em simultâneo com a utilização de 100% 

de AGR, originou um betão com módulo de elasticidade cerca de 15% superior ao de referência, 

comprovando-se a eficiência deste produto, para este fim. 

A reduzida diminuição do módulo de elasticidade causada pela incorporação destes agregados 

reciclados em betão é justificada pela sua origem: sendo estes provenientes de elementos da 

indústria de pré-fabricação de elevadas características mecânicas, é esperado que a pasta de 

cimento a estes aderida, normalmente causa para diminuição do módulo de elasticidade de betões 

deste género face a betões convencionais, tenha alta qualidade, atenuando-se o efeito da sua 

inclusão na diminuição de rigidez dos betões produzidos. Este efeito foi menos relevante do que as 

condições de execução e cura das estruturas, como os resultados do pórtico de BR comprovam. 

Em termos qualitativos, verificou-se o comportamento linear para todos os elementos estruturais, 

patamares de carga e composições de betão, como se mostra no Anexo C (Figura C.5). 
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Em último lugar, refira-se o efeito dos muretes de tijolo no comportamento estrutural: após se 

avaliar a disparidade relevante verificada entre resultados experimentais e numéricos, numa 

primeira fase de calibração, verificou-se que os muretes restringiam as rotações de torção das 

vigas, procedimento que foi devidamente justificado pelo seu comportamento face às acções 

actuantes. Adicionalmente, estes muretes foram parcialmente responsáveis pelo comportamento 

relativamente indiferenciado entre composições de betão, em termos de avaliação do 

comportamento das vigas das diferentes estruturas. 
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6. ENSAIOS DESTRUTIVOS HORIZONTAIS 

6.1. Introdução e objectivos do ensaio 

É tema deste capítulo a descrição e análise experimental dos ensaios destrutivos horizontais, que 

visam simular uma curva pushover. 

Este tipo de ensaio, raro para estruturas comuns e inédito a nível mundial para estruturas de BAR, 

permite avaliar o efeito da incorporação de agregados reciclados em termos de comporamento carga 

vs. deslocamento, aberturas e espaçamento de fendas em pilares, ductilidade e mecanismo de 

colapso. 

Estes ensaios não tiveram em consideração documentação normativa, devido à ausência de 

regulamentação aplicável. 

No terceiro capítulo desta dissertação tratou-se das opções de dimensionamento e da execução das 

estruturas de ensaio. Pretendeu-se assegurar uma rotura dúctil, por formação de rótulas plásticas nos 

pilares. Foi também dimensionado o maciço de reacção, que fixa as forças do sistema de tracção dos 

cabos. 

Pretende-se comparar o comportamento em termos de curvas carga vs. deformação de estruturas de 

betão executadas com as quatro diferentes composições de betão enunciadas quando sujeitas a 

carregamentos horizontais que se aproximem a uma configuração triangular invertida, simulando forças 

estáticas equivalentes à acção sísmica (de acordo com o preconizado pelo Eurocódigo 8). Tal foi 

conseguido pela consideração da altura e massa de cada piso. 

Após se ter definido a relação de forças horizontais (na direcção de ensaio) entre pisos, teve-se em 

consideração a geometria de ensaio, calculando-se os vectores tridimensionais associados à acção dos 

cabos. Por fim, estes vectores foram normalizados, tendo em conta a relação de forças entre pisos 

apresentada, tema do  Quadro 6.1. 

Tendo esta acção definida, a mesma é inserida num modelo de elementos finitos, efectuado no 

programa SAP2000. Neste programa foi realizada uma análise pushover, após definição das 

propriedades materiais não-lineares - a única acção considerada, para além da acção dos cabos, foi o 

peso-próprio de cada estrutura. Este tipo de análise pressupõe uma determinada relação constante 

entre as forças aplicadas, que variam incremental ou decrementalmente sendo aplicadas 

sucessivamente até se atingir o colapso. 

O Quadro 6.2 mostra as forças estáticas equivalentes de cada estrutura, por piso, associadas ao máximo 

esforço basal, para as propriedades materiais in situ, tanto dos betões, como dos varões de aço utilizados. 

As reduzidas diferenças de capacidade de carga entre as estruturas, como mostra o Quadro 6.2, 

estão associadas à maior preponderância, para este efeito, das armaduras do betão armado (a mesma 

disposição para todas as estruturas) face às propriedades do betão. 
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Quadro 6.1 Definição da acção dos cabos 

Relação entre forças superiores e inferiores (direcção x): 2,05 

Cabo 
Direcção 

do vector 

Comprimento 

(m) 

Força 

individual 

Força 

normalizada 

Cabo 1 

Direcção x 17,05 95,36% 205,00 

Direcção y 1,40 7,83% 16,83 

Direcção z 5,20 29,08% 62,52 

Cabo 2 

Direcção x 18,76 96,12% 205,00 

Direcção y 1,40 7,17% 15,30 

Direcção z 5,20 26,64% 56,82 

Cabo 3 e Cabo 4 

Direcção x 18,00 99,07% 100,00 

Direcção y 1,13 6,19% 6,25 

Direcção z 2,20 12,11% 12,22 

Nomenclatura dos cabos 

 

Planta Alçado frontal 
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Quadro 6.2 Forças horizontais expectáveis, por piso, associadas à máxima força de corte basal 

Estrutura 
δmáx 

(cm) 

Força basal 

máxima (kN) 

Força horizontal no piso 

inferior (kN) 

Força horizontal no piso 

superior (kN) 

Pórtico de BR 8,5 63,2 20,4 42,0 

Pórtico de B25 8,5 62,4 20,8 42,6 

Pórtico de B100 10,2 63,4 20,8 42,4 

Pórtico de B100C50 8,3 64,8 21,2 43,6 

A Figura 6.1 consiste na actualização da curva carga / deslocamento prevista para uma estrutura 

constituída por betão da classe C25/30 genérico (Figura 3.4), após a consideração das propriedades 

materiais de um betão in situ - estrutura de B100. 

 
Figura 6.1 Força basal vs. deformação no topo da estrutura para as propriedades in situ do pórtico de B100 

Serão avaliados, a partir das curvas referidas e da análise qualitativa (de registos fotográficos do ensaio) 

e analítica (a nível de resistência de secções), os patamares de fendilhação e cedência de armaduras. A 

abertura de fendas de dois dos pilares do primeiro piso foi também medida, bem como o espaçamento 

entre as mesmas, para patamares de carregamento apropriados. 

6.2. Instrumentação 

O esquema de ensaio utilizado (indicado nas Figuras 3.1 e 3.2 e descrito no Capítulo 3) maximiza o 

aproveitamento de materiais (um único maciço de fixação) e de equipamento (um único sistema de 

aplicação de forças, que é montado e desmontado do maciço em função da estrutura a ensaiar). Este 

esquema permite reproduzir experimentalmente uma análise estática não linear (pushover), como 

definida no Eurocódigo 8 (“... cargas horizontais de crescimento monotónico”). 

As cintas de elevação (capacidade resistente à tracção de 40 kN), Tirfor, células de carga (de 

modelo TML TMB 50 KNB) e olhais biarticulados são mostrados na Figura 6.2, bem como a 

operação dos Tirfor. 
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Olhais de fixação, cintas de elevação, 

células de carga e Tirfor 
Operação dos Tirfor 

  
Figura 6.2 Olhais de fixação, cintas de elevação, células de carga e Tirfor 

O funcionamento dos Tirfor caracteriza-se por, ao puxar os cabos, exercer forças nas estruturas. Tal 

torna estes ensaios um híbrido entre ensaios por imposição de forças e ensaios por controlo de 

deslocamentos: se, por um lado, são aplicadas forças nas estruturas, medidas por intermédio das 

células de carga, por outro, estas devem-se à extensão dos cabos dos Tirfor fixados à estrutura. 

Assim sendo, mediante o movimento da mesma, no sentido das forças aplicadas, os cabos encurtam, 

reduzindo-se a força aplicada, efeito vital para a obtenção, durante a execução experimental, da zona 

de descarga da curva carga vs. deslocamento de cada estrutura, prevista na Figura 6.1. 

Os cabos dos Tirfor terminam em elos de ligação, que foram presos a cintas de elevação que 

envolvem os pilares da estrutura, ao nível das lajes. Na Figura 6.3, pode-se observar esse pormenor 

da ligação. Existe um varão que impede o movimento descendente do cabo de aço durante o ensaio, 

bem como uma cantoneira em GFRP, com o intuito de evitar que a cinta de elevação se danifique 

por atrito com as arestas e irregularidades superficiais do pilar de betão. 

 
Figura 6.3 Transmissão de forças cabo / estrutura 

As células de carga estão ligadas a uma unidade de aquisição de dados Quantum X, permitindo a 

mesma o controlo, por observação dos registos das células, das forças na estrutura causadas por 

cada Tirfor durante o ensaio. 

Dado que, na fase de análise de resultados, se pretende decompor as forças de tracção dos cabos em três 

direcções ortogonais, foi necessário medir, para certos patamares de carga, a inclinação dos cabos e 

células de carga do sistema de aplicação de forças. As medições foram efectuadas com recurso a uma 

régua de nível electrónica da marca Bosch. A avaliação dos deslocamentos durante o ensaio foi feita por 

leituras topográficas, com recurso a uma estação total (da marca Leica, modelo TCR 703) e a seis 

pontos de leitura por estrutura: os quatro nós viga / pilar da fachada frontal e a base dos dois pilares 
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da fachada posterior (em relação ao maciço de reacção). A Figura 6.4 clarifica estes factos. 

A avaliação do valor da abertura de fendas foi efectuada com recurso a uma lupa de fendas, e o seu 

espaçamento foi medido com uma régua. A Figura 6.5 mostra a lupa de fendas utilizada. 

Por fim, procedeu-se ao registo foto e videográfico com recurso a máquinas fotográficas e a uma 

câmara de filmar. Esta última e uma das máquinas fotográficas foram colocadas em tripés. 

Medição de inclinação de uma 

célula de carga 
Alvo topográfico Estação total 

   
Figura 6.4 Medição de ângulo de célula de carga e equipamento topográfico utilizado 

 
Figura 6.5 Lupa de fendas 

6.3. Descrição dos ensaios 

Previamente à execução do ensaio, foi necessário colocar os sistemas de fixação: dos cabos à 

estrutura (Figura 6.2) e dos cabos ao maciço de reacção (Figura 6.3). 

A Figura 6.6 esquematiza a configuração de ensaio, para um cabo. 

 
Figura 6.6 Sistema de aplicação de forças (um cabo) 

Colocados os cabos e restante equipamento, os registos das células de carga foram “zerados” numa 

situação de tensão nula, possibilitando a correcta leitura do carregamento imposto em cada 

estrutura, pelos diferentes cabos, durante os ensaios. 
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Pretendeu-se que a distribuição de forças nos cabos fosse tal que a resultante em cada piso seguisse a 

distribuição triangular invertida indicada no Quadro 6.1, tendo os valores efectivamente obtidos no 

decorrer dos ensaios sido próximos do pretendido. Conseguiu-se obter uma relação entre forças 

superiores e inferiores, para cada etapa de carregamento, semelhante para as quatro estruturas de 

ensaio. 

Durante o ensaio, para cada variação de cerca de 5 kN na força total exercida pelos cabos, registou-se 

o deslocamento dos alvos e a hora e minuto a que cada registo corresponde, associando-se 

posteriormente carga e deslocamento com base no respectivo instante de medição. Esse 

deslocamento foi registado nos pontos numerados na Figura 6.7. 

 
Figura 6.7 Colocação e numeração de miras topográficas 

As miras 1 e 2 avaliam o deslocamento dos nós do piso superior (correspondentes ao deslocamento 

máximo) de cada estrutura enquanto que as miras 3 e 4, ao medirem os deslocamentos do piso 

inferior, permitem a comparação entre as rotações dos pilares inferiores e as dos pilares superiores 

(esperava-se que as dos pilares inferiores fossem significativamente superiores, dado que se previa 

que as rótulas plásticas dos pilares de topo não entravam em cedência durante o ensaio). As miras 5 

e 6, ao permitirem avaliar deformações na base dos pilares, pretendem avaliar se há movimento das 

fundações ou se os pilares se destacam das mesmas. 

Assim que se formaram as primeiras fendas nos pilares, procedeu-se à sua marcação, identificando-se 

as fendas por cores associadas à sua etapa de formação - as primeiras a verde, as seguintes a 

vermelho, as terceiras a azul e as últimas a preto. Procedeu-se também à medição da abertura de 

fenda em pontos seleccionados e, no final do ensaio, à medição do espaçamento entre fendas. A 

Figura 6.8 resume estas operações. 

Em fases avançadas dos ensaios foi recorrente a perda de alguns alvos topográficos por 
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destacamento do betão (correspondentes aos nós 3 e 4 e 5 e 6 da Figura 6.7), inviabilizando-se o 

registo posterior de deslocamentos nesses pontos, conforme mostrado na Figura 6.8. 

Marcação de fendas Medição de abertura de fenda Fendas durante o ensaio 
Fendas no final do 

ensaio 

    
Figura 6.8 Análise de fendilhação 

 
Figura 6.9 Perda de alvo por destacamento de betão 

As quatro estruturas foram ensaiadas nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2014. 

Como a técnica de ensaio é comum a todas as estruturas, apenas será referida a execução para um 

caso - pórtico de B100C50. 

Esta estrutura foi ensaiada na tarde do dia 18 de Fevereiro. 

A Figura 6.10 mostra alguns pormenores do ensaio, destacando-se os seguintes aspectos, comuns 

aos ensaios de todas as estruturas: 

 o aparecimento de fendas nas vigas perpendiculares à direcção do carregamento, por torção 

de compatibilidade: a flexão dos pilares gera rotação nos nós viga / pilar, sendo esse 

movimento restringido pela rigidez de flexão de cada laje e pela rigidez de torção das vigas, 

originando estas fendas; 

 a elevada capacidade de rotação dos pilares, evidenciada na base dos mesmos e prevista, tanto 
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por o dimensionamento ter seguido os princípios do Eurocódigo 8, como pelos resultados dos 

modelos de elementos finitos. Esta rotação mostra a ductilidade das estruturas e a eficácia das 

disposições de cintagem do Eurocódigo 8; 

 a perda do betão de recobrimento de um nó viga / pilar (Figura 6.10) implicou a perda do 

alvo topográfico colado ao betão destacado, não tendo sido possível registar os 

deslocamentos deste nó ao longo do resto do ensaio; 

 a formação de rótulas plásticas nas vigas do primeiro piso. 

Fendas de torção de compatibilidade 

de uma viga 
Fendilhação de um pilar 

Capacidade de deformação (e 

ductilidade) dos pilares da estrutura 

   

Rotação de viga em relação aos 

pilares (formação de RP nas vigas) 
Deformações pré-colapso Destacamento de recobrimento 

   

Figura 6.10 Resumo do ensaio do pórtico de B100C50 

A fendilhação desta estrutura começou-se a evidenciar a partir de 48 kN de força de corte basal 

total, valor próximo do valor numérico associado ao ponto 2 da Figura 6.1, associado a perda de 

rigidez da estrutura, causada pela cedência das secções correspondentes às rótulas plásticas 

formadas no primeiro piso. Foi nesta fase que as fendas na base dos pilares se tornaram visíveis, 

iniciando-se a sua marcação e medição (Figura 6.11). O facto de as fendas se tornarem claramente 

visíveis apenas nesta fase não invalida que não se tenham formado antes, já que os pilares, para 

acções inferiores às associadas a esta etapa comportamental, já ultrapassavam o seu momento de 

fendilhação. Contudo, dado que antes do início da formação das rótulas plásticas a sua curvatura era 

reduzida, as fendas não eram visíveis (situação de “fenda fechada”). O aparecimento destas fendas, 

associado a maiores curvaturas dos pilares e consequentes deslocamentos estruturais superiores, é um 
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indicador da formação de rótulas plásticas na base dos pilares (com um comportamento equivalente ao 

de uma fase 2, como definida, por exemplo, na Figura 3.6. 

 
Figura 6.11 Início da fendilhação dos pilares - pórtico de B100C50 

A Figura 6.12 mostra que o mecanismo de colapso foi, como esperado, caracterizado pela rotura das 

rótulas plásticas da base dos pilares dos primeiro piso; as da fachada anterior sujeitas a flexão-

compressão e as da fachada posterior por flexão-tracção. A razão entre o momento flector reduzido 

nos pilares e o esforço normal reduzido dos mesmos é de tal modo elevada que, na prática, a rotura 

se dá por flexão simples nos dois casos. Este mecanismo foi comum para as quatro estruturas. 

Estrutura em colapso Rotura da base de um pilar 

  
Figura 6.12 Colapso - pórtico de B100C50 

Na Figura 6.13, são apresentadas fendas que evidenciam a formação de rótulas plásticas nas vigas 

do primeiro piso, facto não previsto pelos modelos de elementos finitos. A formação destas rótulas 

permite que as vigas (e laje) permaneçam na horizontal, independentemente tanto da inclinação dos 

pilares do primeiro piso, como da rotação dos nós viga / pilar correspondentes. 

Na base dos pilares de todas as estruturas ocorreu a perda do betão de recobrimento por rotura de 

compressão. 

Tal sucede pois o betão de recobrimento, ao não se encontrar cintado, não beneficia do efeito de 

confinamento, não sendo capaz de sofrer deformações (extensões de compressão) em concordância 

com a restante secção do pilar (cintada), entrando em rotura, por esmagamento de compressão (a 

extensão última de compressão do betão não confinado é ultrapassada). A Figura 6.14 esquematiza 

o sucedido. 
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Fachada posterior: fendas inferiores  Fachada anterior: fendas superiores 

  
Esquema 

 
Figura 6.13 Formação de rótulas plásticas nas vigas  do primeiro piso - pórtico de B100C50 

Destacamento de betão não-confinado 

por compressão 
Esquema do fenómeno 

 

 
Figura 6.14 Destacamento de betão de recobrimento por esmagamento de compressão - pórtico de B100C50 

Na secção de análise e discussão de resultados, são apresentadas imagens adicionais, que justificam 

as variações de rigidez das estruturas ao longo dos ensaios com fenómenos associados ao seu 

comportamento não-linear. 

6.4.  Análise e discussão de resultados 

Pretende-se comparar o comportamento das estruturas e avaliar o efeito dos diferentes fenómenos 

que ocorreram durante os ensaios na capacidade de carga e deformação das estruturas. 

Esta subsecção foi dividida em quatro partes distintas: 

 uma primeira, que trata da análise qualitativa das curvas força basal vs. deslocamento, 

pretendendo justificar as variações de rigidez observadas ao longo dos ensaios através dos 

fenómenos observados para cada patamar de carga, ilustrados por fotografias; 
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 a segunda parte consiste na comparação entre o comportamento das estruturas e o esperado 

pelos modelos de elementos finitos, sendo este obtido para cada estrutura tendo em 

consideração modelos constitutivos de betão confinado executados para as propriedades in 

situ do betão e para as propriedades reais dos varões de aço utilizados; 

 na terceira compara-se o comportamento entre as diferentes estruturas em termos de cargas 

e deformações; 

 a quarta e última parte refere-se explicitamente à abertura e espaçamento de fendas registados. 

A Figura 6.7 mostra os pontos em que os deslocamentos foram medidos. Na ausência de fenómenos 

de torção global das estruturas, indica-se os deslocamentos médios dos pontos 1 e 2, e dos pontos 3 

e 4, ao invés de os referir individualmente. 

Não se apresenta os deslocamentos registados na base dos pilares do primeiro piso (alvos 5 e 6) 

uma vez que o seu único propósito era avaliar se haveria deslocamento / rotação ao nível das 

fundações, o que não se verificou. 

Foram executados ensaios de tracção em varões de aço da mesma origem e lote do que os utilizados 

na execução das estruturas de ensaio, mostrando o Quadro D.1 do Anexo D os resultados obtidos, 

que cumprem os requisitos do Anexo C do Eurocódigo 2. Os valores de tensões e extensões 

utilizados para efeitos de modelação numérica, aquando da concepção e dimensionamento 

estruturais, foram substituídos por estes resultados e os modelos foram executados novamente. 

6.4.1. Comportamento qualitativo das estruturas 

Tendo todas as estruturas exibido o mesmo padrão de comportamento, por questões de 

simplificação, apenas será apresentado o comportamento das mesmas de forma genérica, indicando-se 

os fenómenos que sejam influentes na definição do comportamento das estruturas apenas para um 

dos ensaios - o do pórtico de B100.  

São também apresentadas fotografias dos ensaios realizados nas outras estruturas, por 

exemplificarem melhor os fenómenos ocorridos. 

A Figura 6.15 mostra duas curvas experimentais, que permitem avaliar a força basal e o momento 

flector actuante (calculado em relação ao nível do terreno) em função do deslocamento dos nós do 2º 

piso, para esta estrutura de ensaio. 

Estas curvas têm os patamares de carga numerados de modo equivalente aos patamares de carga 

apresentados na Figura 6.1. A ausência dos patamares de carga 3 e 4, associados ao patamar 

horizontal da curva pushover numérica, deve-se à técnica de ensaio e é explicada posteriormente. 

O patamar 1 marca o início da fendilhação generalizada da estrutura, bem como o início do 

incremento de deformações nos pilares, particularmente nas (futuras) rótulas plásticas. 

Só posteriormente (ponto 2 das Figuras 6.15 e 6.16), numa fase próxima do momento de cedência 

das armaduras das secções transversais correspondentes às rótulas plásticas da base dos pilares, as 

fendas de flexão se começam a tornar visíveis. Tal justifica-se pelo facto de, previamente à 

cedência, a estrutura apresentar deformações menores e as rótulas plásticas terem uma curvatura 

reduzida, sendo que a fendilhação, apesar de ocorrer, não é detectável. 
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Figura 6.15 Curvas força basal / momento flector vs. deslocamento (pontos 1 e 2 e pórtico de B100) 

A Figura 6.16 mostra a relação numérica momento flector vs. curvatura da base de um pilar sujeito 

a tracção e as primeiras fendas observáveis do mesmo, marcadas a verde. Da relação momento vs. 

curvatura apresentada, constata-se que as rotações previstas associadas ao patamar 1 são de cerca de 

2,64x10
-3

 rad, enquanto para o patamar 2 se atingem rotações da ordem de 6,35x10
-3

 rad, 2,4 vezes 

superiores às anteriores. 

Também é graficamente visível, na Figura 6.16, que ao patamar 2 corresponde no modelo de 

elementos finitos um momento de cerca de 20 kNm. Fazendo um cálculo de tensões na secção, 

estimou-se que o momento de cedência (calculado à flexão pura pois o esforço normal nesta secção 

correspondente a este patamar de carga é desprezável - + 0,45 kN, bem como o momento na outra 

direcção de flexão - 0,15 kNm) é de 20,8 kNm. O Quadro D.2 do Anexo D mostra este cálculo. 

Dada a proximidade entre o valor deste momento flector e o valor do momento flector 

correspondente ao patamar 2 da Figura 6.16 (e da Figura 6.1), confirma-se que a secção está numa 

situação de cedência iminente, o que justifica o grande incremento de rotações para pequenos 

incrementos de momento flector da fase seguinte da curva momento vs. rotação. 

Relação momento curvatura da rótula (numérica) Fendas observadas 

 

 

Figura 6.16 Primeiras fendas num pilar de tracção (1º piso) - pórtico –- B100 
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A Figura 6.17 mostra a estrutura nos patamares de carga seguintes à cedência destas rótulas plásticas. 

Realça-se a inclinação da estrutura, bem como a rotação das rótulas plásticas da base dos pilares e 

das vigas do primeiro piso, que começam a ser visualmente evidentes. Salienta-se também um outro 

aspecto: a estrutura inicia a sua descarga pouco depois desta fase. Este facto, que não segue 

rigorosamente a curva força de corte vs. deslocamento  prevista pelos modelos de elementos finitos, 

é justificado na próxima secção deste documento. 

Na fase correspondente ao deslocamento de 9,3 cm (força de corte basal máxima), surge a segunda 

família de fendas, marcada a vermelho na Figura 6.18; logo de imediato, e para um grande 

incremento de deslocamentos (de 9,3 cm para 14,0 cm), surge um terceiro grupo de fendas - 

marcado a azul, caracterizado pela sua proximidade da base dos pilares (indício de um 

comportamento marcadamente plástico das rótulas plásticas destas secções). Nesta fase, aparecem 

também fendas nos nós viga / pilar. A Figura 6.18 permite observar estes detalhes. 

É também na fase correspondente ao aparecimento das fendas marcadas a azul que começam a 

surgir as fendas de compressão  na base dos pilares, bem como as primeiras fendas que indiciam a 

existência de rótulas plásticas no topo dos pilares do segundo piso. 

Força basal (kN) 

55,0 kN 65,6 kN 58,8 kN 

   
Deslocamento médio do topo (cm) 

7,5 9,3 14,0 

Figura 6.17 Deformações de uma estrutura para patamares de carga associados à cedência das secções extremas 

dos pilares (formação de rótulas plásticas) - pórtico de B100 

Foi algebricamente calculado o valor do momento resistente máximo da secção de base dos pilares 

de tracção, após endurecimento do aço (tendo em consideração os resultados dos ensaios 

laboratoriais de tracção de varões), para um esforço normal (+5 kN) correspondente a esse valor de 

momento no decorrer do ensaio (avaliado mediante o modelo de elementos finitos) - Quadro D.3 do 

Anexo D. 

O valor estimado é próximo do obtido numericamente para o máximo momento actuante nas secções da 

rótula plástica do primeiro piso (26,3 kNm) - as que originam o colapso estrutural. Adicionalmente, a 

momentos flectores desta ordem nos pilares do primeiro piso corresponde no modelo de elementos 

finitos uma força basal de 63 kN, valor próximo do correspondente ao ponto 5 da Figura 6.15 (66 kN). 

Tendo como referência a Figura 6.1, este patamar no modelo de elementos finitos situa-se entre os 

pontos 4 e 5 (o correspondente ao final do endurecimento do aço). 
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Força basal (kN) / deslocamento (cm) 
Fendas em nó viga / pilar 

55 / 7,5 65 / 9,3 58,8 / 14,0 

  
 

 

Figura 6.18 Fendas e deslocamentos da estrutura - pórtico de B100 

Durante a fase de descarga, o comportamento das estruturas caracteriza-se (sequencialmente) por: 

 elevadas curvaturas das vigas e base dos pilares do primeiro piso, conforme mostrado na 

Figura 6.10; 

 pelo destacamento de betão de recobrimento, tanto da base dos pilares como dos nós 

viga / pilar do primeiro piso (Figura 6.19) - a estes últimos surge associada evidência visual 

de existência de rótulas plásticas no topo dos pilares do primeiro piso; 

 posterior evidência visual da existência de rótulas plásticas no topo dos pilares segundo piso; 

 por elevadas deformações, dependentes do primeiro piso, dado que as rótulas plásticas 

formadas nos pilares do segundo piso são caracterizadas por rotações inferiores às das rótulas 

dos pilares do primeiro, devido aos menores esforços actuantes nos pilares superiores. 

Devido às menores rotações dos pilares deste piso, apenas numa fase bastante adiantada dos 

ensaios, próxima do colapso, e para uma única estrutura (pórtico de B25), ocorreu o 

arrancamento de betão de recobrimento do nó correspondente (Figura 6.20). 

Nós viga / pilar do primeiro piso 

  
Figura 6.19 Destacamento de betão nos nós viga / pilar do 1º piso - pórtico de B100 

 
Figura 6.20 Único arrancamento de betão num nó viga / pilar de um 2º piso - pórtico de B25 
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Uma outra evidência de que as rótulas plásticas dos pilares do piso superior das estruturas são 

caracterizadas por rotações inferiores às das rótulas plásticas do piso superior é a comparação, 

mostrada para o pórtico de B100, mas igualmente conclusiva para as restantes estruturas, entre os 

deslocamentos dos nós do primeiro piso (alvos topográficos 3 e 4) e o deslocamento relativo entre os 

nós do segundo piso e do primeiro (subtracção entre os deslocamentos médios dos nós 1 e 2 e os 

deslocamentos médios dos nós 3 e 4). A Figura 6.21 mostra esta comparação. 

Da observação da curva força basal vs. deslocamento apresentada na Figura 6.21, salienta-se que: 

 enquanto a estrutura esteve em regime puramente linear, os deslocamentos relativos (entre 

o topo e a base) dos pilares dos dois pisos foram sensivelmente os mesmos; os pilares do 

piso inferior estão sujeitos a uma maior força horizontal (cerca de 50 % superior à dos 

pilares do piso superior) mas apresentam condições de ligação mais rígidas (em particular, 

são encastrados na base); 

 após esta fase, há uma zona de diferença clara entre os deslocamentos dos pilares, devido à 

fendilhação do piso inferior da estrutura, sujeito a esforços superiores aos do segundo piso. 

Os deslocamentos do primeiro piso são cerca do dobro dos do segundo piso, para cada 

patamar de carga; 

 seguidamente, as rótulas plásticas da base do primeiro piso começam a ser visualmente 

evidentes, continuando os deslocamentos relativos do piso superior a ser cerca de metade 

dos do piso inferior. Os deslocamentos relativos do piso superior sugerem que as 

deformações dos pilares do mesmo começam a ser significativas; contudo não o são, não se 

formando, nesta fase, qualquer rótula plástica nesse piso. O que sucede, e a fotografia da 

estrutura para esta fase do carregamento mostra (Figura 6.21), é que as rótulas plásticas das 

vigas do primeiro piso possibilitam que a rotação dos pilares desse piso se prolongue para o 

segundo (existe rotação dos nós viga / pilar do primeiro piso, mantendo-se as vigas na 

horizontal), sendo o incremento de deslocamentos dos pilares do segundo piso causado pela 

inclinação destes nós, e não pela hipotética formação de rótulas plásticas em pilares ou 

vigas neste piso –estes deslocamentos são compatibilizados com a posição horizontal das 

vigas e laje do segundo piso por deformações (de flexão) distribuídas ao longo dos pilares, 

ao invés de se concentrarem nas suas extremidades; 

 segue-se a fase correspondente à máxima capacidade de carga da estrutura; 

 posteriormente, e devido aos maiores deslocamentos da estrutura, começam a ser evidentes 

rótulas plásticas no topo dos pilares,tanto do primeiro como do segundo piso, não sendo 

observada a flexão distribuída dos pilares do mesmo (facto que, em rigor, deverá ter 

sucedido entre as duas fases descritas anteriormente); 

 numa fase final (últimos quatro patamares de ensaio da Figura 6.21), dado o avançado 

nível de dano em todas as rótulas plásticas dos pilares do primeiro piso, verifica-se que os 

incrementos de deslocamento relativo do piso inferior são substancialmente superiores 

aos dos do piso superior - as extremidades dos pilares do piso inferior estão seriamente 

degradadas e o colapso estrutural é iminente. 

A Figura 6.22 pretende demonstrar as rotações relativas das extremidades das vigas e dos pilares do 

primeiro piso face aos pilares do segundo piso na fase final do ensaio, sendo evidentes as elevadas 

curvaturas das rótulas plásticas dos pilares do primeiro piso. 
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 Curvas força basal vs. deslocamento Registo fotográfico 

  
Figura 6.21 Deslocamentos do 1º piso e deslocamentos relativos do 2º piso - curvas força vs. deslocamento: pórtico 

de B100 

Por observação desta figura, constata-se que, numa situação de pré-colapso e tendo como 

referencial a posição inicial dos nós viga / pilar do primeiro piso: 

 os pilares do primeiro piso rodam no sentido anti-horário (em relação a um observador 

colocado do lado da câmara fotográfica), fenómeno possível devido à existência de rótulas 

plásticas, quer na sua base, quer no seu topo; 

 os nós viga / pilar rodam no mesmo sentido da rotação dos pilares, a uma escala menor 

(possível graças à formação de rótulas plásticas no topo dos pilares do primeiro piso); 

 os pilares do segundo piso acompanham a rotação dos nós viga / pilar, sendo visualmente 

evidentes as menores rotações face às dos pilares do primeiro piso; 

 as vigas do primeiro piso mantêm-se aproximadamente na horizontal (rodando em relação à 

nova posição dos nós viga / pilar) - evidência de formação de rótulas plásticas nas 

extremidades das mesmas; 

 as vigas do segundo piso mantêm-se aproximadamente na horizontal, o que é possibilitado 

pelas rotações das rótulas existentes no topo dos pilares do segundo piso - dada a 

inexistência de rótulas plásticas nas vigas do segundo piso, os respectivos nós viga / pilar 

permanecem na horizontal. 

Por fim, sintetizando, a Figura 6.23 indica as rótulas plásticas observáveis durante o ensaio, bem 

como a sua sequência de formação. São indicadas as secções que originam o colapso estrutural. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30

Fo
rç

a 
b

as
al

 n
a 

d
ir

e
cç

ão
 d

e
 t

ra
cç

ão
 (

kN
) 

Deslocamento relativo entre pisos (cm) 

1º piso

2º piso
relativo



105 

 

 
Figura 6.22 Rotações das rótulas plásticas em relação aos nós viga / pilar do 1º piso - pórtico de BR 

Apenas foi referido o comportamento qualitativo de uma estrutura (pórtico de B100) sendo o 

comportamento das restantes estruturas de ensaio equivalente. Numa fase seguinte da análise e discussão 

de resultados, será comparado e discutido o comportamento quantitativo entre estruturas. 

6.4.2. Comparação entre o comportamento experimental e o numérico 

Previamente a esta análise, convém referir o tipo de mecanismo resistente da estrutura. 

Uma estrutura porticada resiste a acções horizontais por dois mecanismos: flexão dos pilares e 

binário de forças por esforço axial nos mesmos e correspondente flexão das vigas. 
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1ª
s
 rótulas plásticas 2ª

s
 rótulas plásticas 

  

3ª
s
 rótulas plásticas e colapso 

  
Figura 6.23 Formação de rótulas plásticas e mecanismo de colapso - pórtico de B25 

Assumindo que não ocorre um mecanismo de rotura frágil, a flexão dos pilares é tipicamente 

condicionada pela capacidade resistente das secções extremas dos mesmos (típicas zonas de 

formação de rótulas plásticas de estruturas deste tipo) enquanto o binário axial é limitado pela 

capacidade resistente à flexão das extremidades das vigas que unem os pilares que desenvolvem o 

binário (outra típica zona de formação de rótulas plásticas). 

Dada a semelhança do comportamento das diferentes estruturas, mais uma vez apenas será 

efectuada a comparação para o caso de uma delas - pórtico de B25. 

A Figura 6.24 permite comparar o comportamento entre o previsto pelo modelo de elementos finitos e 

o observado experimentalmente, em termos de curvas força de corte basal vs. deformação no topo da 

estrutura. 
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O Quadro 6.3 mostra a comparação directa entre alguns pontos relevantes dos gráficos obtidos. 

 
Figura 6.24 Curvas força basal vs. deslocamento experimentais e numéricas - pórtico de B25 

Quadro 6.3 Comparação entre patamares comportamentais experimentais e numéricos - pórtico de B25 

 
Fendilhação Cedência Força máxima Colapso 

 

Pcr 

(kN) 
δcr (cm) Py (kN) δy (cm) Pmáx (kN) δmáx (cm) 

Pu 

(kN) 
δu (cm) 

Experimental 28 1 53 6 63 11 30 47 

Numérico 31 1,5 55 4,5 62 8,3 0 87 

Exp. / Num. 90% 67% 96% 133% 102% 133% - 54% 

Como se pode constatar, houve diferenças mais relevantes a nível de deslocamentos do que de forças. 

Os valores de força e deslocamento associados ao colapso deverão ser encarados com reservas pois 

dependem da técnica de ensaio e nomeadamente da velocidade de aplicação de carga. 

Há uma semelhança razoável em termos de comportamento linear, sendo que o comportamento 

não-linear da estrutura difere significativamente do previsto pelo modelo de elementos finitos, após 

se atingir a máxima força resistente. Particularizando: 

 experimentalmente, não se verificou o patamar horizontal previsto pelo modelo de 

elementos finitos; 

 após se atingir a força máxima, há uma tendência clara para a previsão numérica ser um 

claro majorante, em termos de forças, face ao constatado experimentalmente; 

 o modelo de elementos finitos não previu a formação de rótulas plásticas quer nas vigas do 

primeiro piso, quer no topo dos pilares do segundo, situação que se verificou 

experimentalmente. 

Realça-se o efeito da formação de rótulas plásticas nas vigas, que limita o mecanismo de binário 

resistente, concentrando forças nos pilares. Este facto não teve consequências a nível de capacidade 

de carga (para todas as estruturas, a capacidade de carga experimental foi sempre superior a 95% da 

capacidade de carga prevista pelos modelos de elementos finitos). 
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Considera-se que a razão para a disparidade entre o previsto e o que efectivamente foi observado, 

em termos de comportamento não-linear, terá sido a técnica de ensaio, com aplicação de forças 

pelos Tirfor. 

Esta origina descontinuidades: no momento em que se aplicam as forças, a estrutura desloca-se, 

reduzindo a tensão dos cabos; como as forças que foram consideradas para efeitos de análise de 

resultados foram as forças após esta redução, dado que são as que correspondem a uma situação de 

equilíbrio estático, as máximas forças efectivamente aplicadas nas estruturas são superiores às de 

ensaio. A Figura 6.25 clarifica este facto; este efeito tem mais significado durante a análise não-

linear (maiores deslocamentos associados ao incremento de força nos cabos). Sharma et al. (2012) 

efectuaram ensaios semelhantes em estruturas de betão convencional, referindo que curvas 

pushover serão estimadas de forma mais correcta mediante ensaios por controlo de deslocamentos, 

especialmente na fase de comportamento não-linear. 

 
Figura 6.25 Força total registada vs. tempo de ensaio - pórtico de B100 

Não tendo os modelos de elementos finitos previsto a formação de rótulas plásticas nas vigas do 

primeiro piso e topo dos pilares do segundo, o que sucedeu experimentalmente, são salientados os 

seguintes aspectos: 

 não foi possível dimensionar as estruturas de forma a se garantir a condição de formação de 

rótulas plásticas nas vigas preconizada pelo Eurocódigo 8, devido a limitações de 

capacidade de carga dos Tirfor e de custos associados à execução das fundações - foi 

necessário reduzir a armadura dos pilares, de modo a assegurar-se que as forças de colapso 

estariam associadas a um ensaio exequível, não tendo sido possível reduzir as armaduras 

das vigas de modo a se assegurar a formação de rótulas plásticas nas ditas, pois a armadura 

inicialmente disposta já era a armadura longitudinal mínima que garante a ductilidade em 

curvatura das vigas; é assim aceitável supor que o dimensionamento adoptado esteja 

associado a uma situação de fronteira entre mecanismos de colapso (um associado a 

formação das rótulas plásticas nas vigas, que sucedeu experimentalmente, e um outro 

associado a rótulas plásticas nos pilares, conforme previsto pelos modelos de elementos 

finitos); 
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 tanto para os pilares como para as vigas, o betão da zona de formação de rótulas plásticas 

foi definido tendo em consideração o modelo de Mander et al. (1988) para betão confinado; 

teve-se em consideração as propriedades do betão estimadas por ensaios in situ (resistência 

à compressão e módulo de elasticidade), bem como as propriedades do aço avaliadas por 

ensaios de tracção, o que deveria aproximar a previsão numérica à realidade experimental; 

 Sharma et al. (2012) ensaiaram uma estrutura de ensaio executada em betão convencional com 

uma técnica semelhante à utilizada (com a excepção de o sistema de tracção ser controlado 

electro-mecanicamente, com maior precisão de aplicação de forças) e propuseram a diferentes 

institutos indianos a previsão, por intermédio de modelos de elementos finitos, dos resultados 

obtidos; os autores indicam que, não só estes resultados foram bastante díspares entre si, como 

também que nenhuma curva “força de corte vs. deslocamento” dos dez modelos efectuados se 

aproximou satisfatoriamente dos resultados experimentais (Figura 6.26). Estes autores, contudo, 

numa fase de pós-processamento, conseguiram atingir resultados considerados satisfatórios; 

 estes resultados, considerados satisfatórios pelos autores, na fase linear e em parte da fase 

não-linear de comportamento, diferem mais dos resultados experimentais do que os do 

modelo realizado no âmbito do presente projecto e só numa fase avançada (a partir do troço 

horizontal das curvas numéricas) é que o modelo destes autores reproduz mais fielmente o 

sucedido experimentalmente, facto a que não será alheio o sistema de tracção destes autores 

ser controlado de forma mais precisa; 

 a formação de rótulas plásticas nos pilares do segundo piso (os modelos de elementos 

finitos não previram a formação de quaisquer tipo de rótulas plásticas no mesmo) pode ser 

justificada pela Figura 6.25: os picos de força aplicados nas estruturas, de valor superior às 

cargas previstas pelos modelos de elementos finitos, originam momentos flectores “de 

pico” nos pilares do segundo piso superiores aos momentos flectores de cedência dos 

mesmos. 

6.4.3. Comparação entre o comportamento das diferentes estruturas 

A Figura 6.27 mostra as curvas de comportamento força de corte basal vs. deslocamento do topo 

das diferentes estruturas. A figura mostra também as curvas em termos de momentos 

correspondentes às forças horizontais actuantes, que permitem avaliar se a distribuição de forças 

estáticas equivalentes seguiu o modelo triangular invertido. Nesse caso, a cada patamar de ensaio 

corresponderá um momento cerca de cinco vezes superior à força basal actuante - um cálculo 

simplificado, para forças do piso superior duas vezes superiores às do piso inferior, é apresentado 

na Equação 6.1. 

  
  (  )  ( )

  
 
   (  )  ( )

 
    (   ) (6.1) 

Por comparação entre forças e momentos tendo como referência este valor, observa-se que, à 

excepção do penúltimo patamar de carga do pórtico de B25 e dos ensaios correspondentes à força 

basal de pico dos pórticos de B100 e de B100C50, a distribuição, entre pisos, das forças estáticas 

equivalentes foi bem conseguida para todos os patamares de todos os ensaios. 

A aparente tendência para incorporações de agregados reciclados superiores corresponderem a 

valores também superiores de resistência máxima das estruturas estará provavelmente relacionada 

com questões de ensaio - em termos de momentos, esta tendência é desprezável, devido ao facto 
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apontado anteriormente: a máxima força de ensaio do pórticos de B100 e de B100C50 não seguiu 

rigorosamente a distribuição de forças horizontais triangular invertida. 

Modelos numéricos pré-ensaio 

 
Modelos refinados pós-ensaio 

 
Figura 6.26 Modelo de elementos finitos e valores experimentais do ensaio pushover de Sharma et al. (2012) 

Força basal Momento flector actuante 

  
Figura 6.27 Curvas força basal / momento flector vs. deslocamento das estruturas de ensaio 
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Recorda-se que o padrão de comportamento das estruturas foi sempre o mesmo, tendo sido descrito 

em secção própria deste documento. 

Os Quadros D.4 e D.5 do Anexo D mostram os diferentes dados referentes aos ensaios, enquanto o 

Quadro 6.4. resume os valores associados a patamares importantes dos mesmos. Os deslocamentos 

dos alvos topográficos nas duas direcções perpendiculares à de ensaio não foram considerados, 

dado não serem significativos, nem relevantes para o tipo de análise executada. 

Quadro 6.4 Comparação entre o comportamento das estruturas de ensaio 

 Estrutura 
BR B25 B100 B100C50 

 
Valor Valor Razão BR Valor Razão BR Valor Razão BR 

Fendilhação 

Pcr (kN) 28,4 32,7 115% 32,7 115% 28,0 99% 

Mcr (kNm) 145,3 170,4 117% 158,2 109% 143,1 98% 

δcr (cm) 2,5 2,0 81% 1,8 74% 0,8 34% 

Cedência 

Py (kN) 50,2 52,7 105% 49,9 99% 67,8* (135%) 

Mced (kNm) 250,8 265,4 106% 251,4 100% 310,2* (124%) 

δy (cm) 6,4 5,7 89% 5,6 88% 6,9* (108%) 

Pico 

Pmáx (kN) 59,0 62,5 106% 65,5 111% 67,8 115% 

Mmáx (kNm) 290,9 309,2 106% 313,1 108% 310,2 107% 

δ máx  (cm) 11,5 10,6 93% 9,3 81% 6,9 60% 

Pico/2 

P0,5 (kN) 29,5 31,3 106% 32,8 111% 33,9 115% 

M0,5 (kNm) 137,4 148,8 108% 170,7 124% 158,8 116% 

δ0,5 (cm) 57,0 46,1 80,7% 46,3 81,2% 52,6 92,3% 

Colapso 

Pu (kN) 25,5 30,0 118% 26,3 103% 29,8 117% 

Mu (kNm) 106,6 142,0 133% 146,8 138% 139,6 131% 

δu (cm) 66,0 47,4 72% 48,0 73% 58,8 89% 

Ductilidade 
δu/δy 10,3 8,3 80% 8,6 83% 8,5 82% 

δ0,5/δy 8,9 8,1 91% 8,2 92% 7,6 85% 

*A curva carga vs. deslocamento desta estrutura não permite distinguir o momento em que a estrutura entra 

em cedência. Estes valores foram considerados iguais aos de pico. 

A ductilidade foi calculada segundo dois critérios distintos: a razão entre o deslocamento do piso 

superior no colapso e o deslocamento do mesmo piso associado à força de corte basal de cedência, e a 

razão entre o deslocamento durante a fase de descarga associado a metade da força de corte basal 

máxima e o deslocamento de cedência. A primeira não seria uma medida eficaz de comparação de 

ductilidade pois o colapso de cada estrutura foi de certo modo dependente da execução do ensaio. 

Os dados do Quadro 6.4, clarificados na Figura 6.27, permitem as seguintes observações: 

 todas as estruturas apresentaram uma ductilidade elevada, fruto das disposições 

preconizadas pelo Eurocódigo 8; 

 a estrutura pórtico de BR, por razão indeterminada, possivelmente a técnica de execução 

dos ensaios (foi a primeira estrutura a ser ensaiada), as condições de cura ou fenómenos 

locais, apresentou uma rigidez global pré-fendilhação inferior às restantes, o que contraria o 

resultado dos ensaios dinâmicos, que avaliam a rigidez global de uma estrutura e são mais 

rigorosos na avaliação desta grandeza; 
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 há uma maior diferença entre estruturas a nível de deslocamentos do que a nível de forças, 

possivelmente devido à descarga dos cabos durante o regime não-linear (na prática, são 

registados deslocamentos causados por forças que não as correspondentes à configuração 

de equilíbrio da estrutura - Figura 6.25); 

 não só o padrão de comportamento das diferentes estruturas foi o mesmo, como não foram 

observadas diferenças qualitativas ou quantitativas dignas de registo. 

Há indícios, tanto pela análise de resultados como pelas observações no momento de execução dos 

ensaios, de que os valores de colapso foram condicionados pela velocidade de aplicação de carga 

dos Tirfor, sendo possível que se pudesse atingir valores de ductilidade superiores. Contudo, esta 

técnica de ensaio foi considerada a mais adequada, possibilitando o reaproveitamento do 

equipamento de ensaio e do maciço de fixação e os resultados obtidos cumprem os objectivos do 

ensaio (nomeadamente comprovar a ductilidade das estruturas executadas com incorporação de 

agregados reciclados no betão). 

De facto, a acção horizontal, ao ser controlada manualmente e não mecanicamente, apesar de 

executada mediante orientação com base em leituras das células de carga, tem influência no 

comportamento estrutural, especialmente na fase não-linear do mesmo, dados os maiores 

deslocamentos associados à força exercida por cada cabo. 

Salienta-se que a avaliação de ductilidade foi efectuada de duas formas: um teste de ductilidade, em 

relação aos valores de deslocamento para o colapso (tendo-se observado que todas as estruturas 

tiveram um comportamento extremamente dúctil), e um cálculo para os deslocamentos associados a 

metade da força de pico, possibilitando uma comparação entre estruturas - deste cálculo observou-se 

que a utilização de agregados reciclados não é causa para uma diminuição de ductilidade digna de 

registo. 

Estes resultados eram esperados pois a ductilidade, ao depender predominantemente das 

características dos varões de aço e da sua disposição (tanto da armadura longitudinal como da 

transversal), não seria, à partida, comprometida pelo recurso a agregados reciclados. Foi evidente a 

grande capacidade de deformação dos pilares de todas as estruturas. 

Em resumo, é possível concluir, das comparações efectuadas, que o efeito da incorporação de AGR 

aparenta ser negligenciável no comportamento de estruturas de betão face a este tipo de acções. A 

disposição de armaduras parece ser significativamente mais relevante, não só em termos de 

capacidade de deformação como de capacidade de carga. 

Tal leva a supor que diferenças entre estruturas sejam condicionadas essencialmente por questões 

relacionadas com a execução tanto das estruturas como do próprio ensaio. Talvez por essa razão, 

nos poucos estudos encontrados sobre o comportamento de estruturas com incorporação de 

agregados reciclados sujeitas a acções horizontais (estruturas executadas à escala), não foi possível 

obter consenso: Xiao (2012) cita os estudos de Cao et al.(2011) e Min et al. (2011) como exemplos 

de que o recurso a AGR não altera o comportamento dos betões; contudo, o mesmo autor cita Bai et 

al. (2010), que observaram perda de ductilidade com o recurso a AGR. Li (2008) refere que Sun 

(2006) concluiu haver uma pequena diminuição de capacidade de carga com o recurso a AGR, 

sendo a ductilidade equivalente. 
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6.4.4. Abertura e espaçamento de fendas da base dos pilares 

Avaliou-se também o comportamento em termos de fendilhação na zona inferior de dois pilares (os 

de tracção) por estrutura, tendo-se diferenciado, por ordem de formação (sucessivamente verde, 

vermelho, azul e preto), quatro famílias de fendas distintas, registando-se os valores de força basal 

associados ao seu aparecimento. 

Mediu-se também o espaçamento de fendas, bem como a abertura de fenda  da primeira família de 

fendas a ser formada (marcada a verde). A Figura 6.28 permite observar a comparação entre 

aberturas de fenda dessa família em função da força basal aplicada em cada estrutura. 

 
Figura 6.28 Abertura de fendas formadas na base dos pilares 

Esta comparação é algo inconclusiva, o que já era esperado, dado ser comum haver uma 

variabilidade grande de resultados associada a este tipo de medição. Foi apenas medida a abertura 

de duas fendas por pilar de cada estrutura, o que torna este tipo de comparação sensível à escolha do 

local de medição das mesmas. 

Também a comparação por força basal associada à abertura de cada família de fendas (Figura 6.29) 

não é conclusiva, tendo-se comparado o espaçamento das fendas (Figura 6.30). Do Anexo D 

(Figura D.1) constam fotografias dos pilares, com fendas marcadas, tiradas após o término dos 

ensaios. 

 
Figura 6.29 Força basal associada à formação de cada família de fendas 
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Figura 6.30 Espaçamento médio entre as fendas da base dos pilares 

Da Figura 6.30, é perceptível que o pórtico de B100 teve um espaçamento entre fendas 

significativamente superior ao das restantes estruturas ensaiadas. Tal não é justificável pela hipotética 

resistência à tracção superior associada a betões com incorporação de agregados reciclados (facto que 

Schubert et al. (2012) defendem, caso ocorra uma maior absorção de água devido à presença 

agregados reciclados, desde que esta não seja excessiva): se um maior espaçamento de fenda se 

devesse a esta hipótese, este afastamento também seria elevado (em princípio até superior) no caso da 

estrutura B100C50, que contém os mesmo agregados mas menos água na sua composição, sendo 

mecanicamente mais resistente. Adicionalmente, todas as composições de betão apresentaram 

resistências à tracção em laboratório semelhantes, e as suas propriedades in situ diferiram pouco das 

mesmas. 

Uma menor aderência betão / varão associada à incorporação de agregados reciclados no betão 

também não é uma hipótese, à partida, credível: Xiao (2012) cita diversos estudos {Xiao et al. 

(2006), Corinaldesi e Moricani (2009), An et al. (2010) e Eguchi et al. (2007)} que defendem que, 

para varões nervurados, a diminuição desta grandeza é desprezável. 

Xiao e Falkner (2007) e Kim e Yun (2013) confirmam esta ideia, bem como Zhao et al. (2013), que 

refere ainda que a presença de armadura de esforço transverso torna a diferença entre aderências 

(aço-betão convencional e aço-betão com agregados reciclados) ainda mais reduzida, ideia 

defendida por González-Fonteboa e Martínez-Abella (2007). 

Investigou-se a hipótese de, tendo sido ensaiada uma estrutura por composição de betão, o 

comportamento divergente da estrutura pórtico de B100 ser causado por um desvio estatístico, devido 

à execução das estruturas. Analisando-se o recobrimento dos pilares ao nivel da base, na face onde 

correspondente às fendas medidas, constatou-se que o recobrimentos das estruturas é semelhante. 

Caso o mesmo fosse superior para o caso do pórtico de B100, estaria encontrada uma explicação para 

este fenómeno. 

É incoerente que a esta estrutura, a que corresponde um espaçamento de fenda superior, não 

corresponda uma abertura de fenda também superior, facto que poderá ser devido à pouca 

representatividade da medição da abertura de fendas, propensa a desvios estatísticos elevados e 

condicionada pelos locais de medição de abertura de fenda escolhidos. 

Dos estudos consultados, não há uma opinião consensual quanto à influência de agregados 

reciclados no comportamento de estruturas (ou elementos estruturais) em termos de fendilhação: 

 Li (2008) observou que a abertura de fendas é tanto maior quanto maior o teor de AGR; 

 Sato et al.(2007) estudaram vigas à flexão, testemunhando grande variabilidade de 

resultados, em termos de abertura e espaçamento de fendas para incorporações de 
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agregados grossos reciclados (observaram uma tendência para aberturas superiores em caso 

de incorporações de agregados finos reciclados); 

 Xiao (2012) cita Liu et al. (2008), que estudaram vigas ao corte com diversas percentagens de 

incorporação de AGR, concluindo que esta não influencia a carga de fendilhação das vigas; 

 Xiao (2012) cita Liu et al. (2010), que estudaram o comportamento de pilares, indicando 

que a carga de fendilhação diminui com o recurso a AGR; 

 Xiao (2012) cita Zhou et al. (2008), que estudaram lajes com diferentes incorporações de 

AGR, concluindo que há uma diminuição significativa da carga de fendilhação (superior a 

20% para 15% de substituição dos agregados grossos) - salvaguardando a hipótese de os 

agregados utilizados terem muito má qualidade, o facto de a maior influência observada ter 

sido neste estudo, que é referente a elementos de laje, tipicamente pouco armados, remete 

novamente para a influência do aço. 

De facto, as armaduras do betão armado têm um papel sobejamente conhecido no controlo de 

fendas, sendo por isso expectável que, tal como em termos de capacidade de carga e ductilidade, 

qualquer eventual alteração ao comportamento em termos de fendilhação causada pelo recurso a 

AGR seja fortemente minorada pela presença de aço no betão. 

Tendo os pilares das estruturas de ensaio armadura disposta com espaçamento reduzido, as 

inconclusivas diferenças observadas as nível de fendilhação podem ser justificadas com este efeito. 

6.5. Conclusões 

Estes ensaios permitiram a avaliação do comportamento em termos de força vs. deslocamento 

horizontal das diferentes estruturas, tendo-se averiguado se o recurso a agregados grossos reciclados 

influencia o comportamento estrutural. 

A distribuição de forças horizontais aplicada experimentalmente seguiu uma distribuição triangular 

invertida, sendo este método sugerido pelo Eurocódigo 8 para efeitos de simulação numérica de forças 

sísmicas por intermédio de modelos estáticos não-lineares. 

Foram avaliados factores distintos como valores de força e deslocamento associados a cada patamar 

de carga notável (fendilhação, cedência, força de pico e colapso), estimou-se a ductilidade das 

estruturas e comparou-se mecanismos de colapso, padrão de comportamento e fendilhação. 

As curvas de resposta experimental das estruturas foram comparadas com o comportamento 

evidenciado experimentalmente, justificando-se as perdas de rigidez e outras ocorrências de registo 

através de fenómenos ilustrados neste documento por intermédio de fotografias. 

Também se comparou os valores obtidos experimentalmente com valores analíticos (obtidos com base 

num modelo não-linear de elementos finitos), observando-se diferenças significativas em termos de 

deslocamentos. Outros autores fizeram um ensaio semelhante, para uma única estrutura de betão 

convencional - Sharma et al. (2010), e os resultados numéricos obtidos, tanto por estes autores como 

por investigadores de dez outros institutos, também foram marcadamente diferentes dos observados 

experimentalmente, especialmente em termos de deslocamentos. 
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Poder-se-ia ter tentado alcançar os deslocamentos obtidos experimentalmente por correcção do 

comprimento das rótulas plásticas dos pilares das estruturas. Contudo, este comprimento foi definido 

tendo por base os estudos de diversos autores (Varum e Costa (1997), Inel e Osmen, (2006), 

Priestley et al. (1996), citados por Inel e Osmen, (2006) e Park e Paulay (1976)) e uma alteração do 

seu comprimento tendo unicamente como objectivo aproximar o modelo teórico ao constatado 

experimentalmente (que se poderá dever a um outro facto que não o comprimento das rótulas 

plásticas) não seria uma abordagem correcta, podendo conduzir a uma precisão irrealista do 

modelo. 

A comparação dos diferentes parâmetros enunciados permitiu concluir que as armaduras de aço das 

estruturas assumem um papel relevante no comportamento estrutural, não se notando por isso 

diferenças causadas pelo uso de agregados reciclados no betão. 

A elevada ductilidade demonstrada pelas estruturas é prova de que o uso destes agregados reciclados 

não é impeditivo de um desempenho sísmico satisfatório, desde que se recorra a uma pormenorização 

de armaduras adequada. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

7.1. Conclusões 

O projecto BARPINP “Betões com agregados provenientes da indústria de pré-fabricação” 

visou estudar o impacte da incorporação de agregados grossos reciclados desta origem no 

comportamento de betões. 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do projecto BARPINP e incidiu no estudo de 

estruturas de betão produzido com estes agregados. 

Foram executadas quatro estruturas à escala real, uma de referência (de betão convencional), 

uma outra com 25% de incorporação de agregados grossos reciclados uma terceira com 100% 

de incorporação destes agregados e, uma última, com recurso a 100% dos mesmos e a um 

superplastificante. 

Os agregados reciclados, ao serem provenientes da indústria de pré-fabricação, têm elevada 

qualidade: não só as resistências à compressão se revelaram elevadas (e tendencialmente 

crescentes com o aumento do teor em agregados reciclados, facto incomum na literatura 

consultada), como também as perdas em módulo de elasticidade foram reduzidas, não se 

revelando um obstáculo à utilização deste material. 

A presente dissertação incidiu no projecto das estruturas e na execução e análise de ensaios de 

caracterização dinâmica, de comportamento face a cargas verticais e de comportamento quando 

sujeitas a acções horizontais destrutivas. Todos estes ensaios são inéditos a nível mundial e 

existem relativamente poucos estudos respeitantes ao comportamento de estruturas (ou elementos 

estruturais), facto que justifica disparidades entre as investigações consultadas, referidas no 

capítulo intitulado “Estado-da-arte”. A este facto não é alheia a dependência entre as propriedades 

dos betões e as características dos agregados reciclados, díspares entre investigações. 

Considera-se que esta investigação, por tratar de um estudo pioneiro, sugere tendências que, 

apesar de antecipáveis, devem ser alvo de estudos futuros, a fim de se viabilizar as conclusões 

seguidamente indicadas. 

Os ensaios de caracterização dinâmica demonstraram que o padrão de comportamento 

dinâmico de estruturas de betão com incorporação de agregados reciclados não é afectado pelo 

recurso a este material, sendo validadas as técnicas de ensaio e análise do mesmo. 

Foi possível, com base nos resultados dos ensaios dinâmicos, avaliar o módulo de elasticidade 

médio das estruturas, por calibração de modelos de elementos finitos, sendo os resultados 

concordantes com o esperado - a incorporação de agregados reciclados origina estruturas com 

um módulo de elasticidade inferior e o recurso a superplastificantes contraria esta tendência. 

Dada a elevada qualidade destes agregados, provenientes de elementos pré-fabricados, a redução 

do módulo de elasticidade foi relativamente reduzida (facto antecipado), não constituindo um 

entrave para a aplicabilidade deste material. Realça-se que a redução de módulo de elasticidade foi 

tão pequena que o recurso a um superplastificante, ao invés de apenas compensar parte dessa 

redução, originou um betão, com incorporação total de agregados grossos reciclados, com módulo 

de elasticidade superior a todos os restantes, incluindo o de referência. Para ter maior rigor na 
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avaliação do módulo de elasticidade, a calibração dos modelos de elementos finitos foi realizada 

tendo em conta a geometria real (e não a de projecto) dos elementos. 

Durante a execução das estruturas, foram observados indícios de retracção de secagem no 

pórtico constituído por betão de referência, causa para fendilhação e diminuição da sua rigidez 

global, especialmente na laje do segundo piso. Este facto deverá ser a causa para este pórtico ter 

o seu módulo de elasticidade estimado inferior ao do pórtico com 25% de incorporação de 

agregados reciclados, realçando-se contudo que estes resultados não foram estatisticamente 

relevantes e que todas as composições de betão tiveram resultados concordantes com os obtidos 

laboratorialmente. 

As estimativas de coeficiente de amortecimento originaram resultados semelhantes, mas com 

elevada dispersão, para as diferentes composições de betão, não se podendo afirmar que a 

incorporação de agregados reciclados no betão altere esta característica de forma significativa. 

Tal poder-se-á dever tanto à hipotética reduzida influência do recurso a agregados reciclados 

neste parâmetro, como ao facto de estimativas experimentais de coeficientes de amortecimento, 

de um modo geral, originarem resultados com dispersão elevada, especialmente quando as 

excitações impostas não são controladas em termos de intensidade e frequência. 

Os ensaios de carga vertical seguiram a tendência mostrada pelos ensaios laboratoriais e 

dinâmicos - o recurso a agregados reciclados originou estruturas com menor módulo de 

elasticidade, sendo nestes ensaios especialmente evidente o efeito da retracção de secagem do 

pórtico de referência, tendo-se determinado que a rigidez global (e módulo de elasticidade 

equivalente) da laje do segundo piso será cerca de 65% da rigidez respeitante à laje do primeiro 

piso. Este ensaio permitiu também confirmar que a laje do primeiro piso também fendilhou por 

retracção, a uma escala menor do que a do primeiro. Foi um ensaio útil para efeitos de 

averiguação das condições de execução das estruturas e reforçou a ideia de que a incorporação 

de agregados reciclados deste tipo é menos influente do que a qualidade de execução das 

estruturas. 

Por fim, os ensaios destrutivos de carga horizontal permitiram avaliar o comportamento em 

termos de relações força / deslocamento, fendilhação e ductilidade, formação e comportamento 

de rótulas plásticas e mecanismo de colapso. Dos resultados obtidos, concluiu-se que as 

estruturas têm comportamentos equivalentes, devido à elevada preponderância que o aço 

assume no comportamento de estruturas, quando correctamente dimensionadas. Foi provado 

não só que é possível assegurar um comportamento sísmico bastante satisfatório com betões 

com este tipo de agregado, como também que procedimentos de projecto, como cálculos 

algébricos de resistência de secções e modelações não-lineares, são aplicáveis sem perda de 

rigor, podendo estruturas com incorporação de agregados reciclados ser dimensionadas 

seguindo métodos tradicionais de dimensionamento de estruturas de betão. Não foi 

testemunhado qualquer comportamento inadequado em termos de fendilhação ou de outro 

parâmetro. 

De todos os ensaios efectuados, pode ser afirmado com segurança que estes agregados são 

adequados a uso estrutural, mesmo para uma taxa de substituição total da fracção grossa. 

7.2. Perspectivas de desenvolvimentos futuros 

Este trabalho de investigação permitiu aprofundar o conhecimento referente ao comportamento 

estrutural de betões com incorporação de agregados reciclados. Dados os escassos estudos sobre 
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o comportamento de estruturas constituídas por este tipo de agregados, espera-se que o estudo 

desenvolvido contribua para o aprofundamento de conhecimentos subordinados ao tema. 

Considera-se que, para esse fim, seria interessante estudar as seguintes temáticas: 

 o comportamento dinâmico de estruturas com agregados reciclados quando sujeitas a 

acções de um oscilador que permita controlar tanto a força como a intensidade, para se 

averiguar mais rigorosamente o efeito da incorporação de agregados reciclados no 

coeficiente de amortecimento de estruturas de betão; 

 ensaios de carga vertical destrutivos em lajes de betão com incorporação de agregados 

reciclados, que avaliem o comportamento em termos de fendilhação para diferentes 

composições de betão com incorporação de agregados reciclados, bem como o 

comportamento de lajes fungiformes de betões deste tipo sujeitas a punçoamento; 

 o estudo em mesas sísmicas do comportamento de estruturas torsionalmente flexíveis, 

averiguando-se possíveis divergências a nível de comportamento à torção, bem como o 

comportamento histerético deste tipo de betão; 

 o comportamento de elementos estruturais de betão pré-esforçado com incorporação de 

agregados reciclados, mais explicitamente a comparação entre betões com agregados 

reciclados de origem comum e betões com agregados de alta-qualidade; antecipa-se que 

a diminuição de módulo de elasticidade causada pelos agregados reciclados diminua a 

eficácia do pré-esforço, sendo relevante estudar se agregados provenientes da indústria 

de pré-fabricação viabilizam a aplicabilidade deste tipo de solução estrutural; 

 análise de anomalias em estruturas, ou protótipos de estruturas, de betão com 

incorporação de agregados reciclados. 
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Anexo A – Elementos referentes à modelação e dimensionamento das estruturas 

A.1 
 

Propriedades dos materiais 

Betão 

As estruturas porticadas foram dimensionadas para as propriedades de um betão C25 / 30 típico 

(agregados de calcário). 

Nas zonas críticas dos pilares, definidas de acordo com o Eurocódigo 8, teve-se em conta a 

alteração da relação constitutiva do betão devido às exigências de ductilidade que o regulamento 

referido impõe. 

Aço 

O aço utilizado é o A500NR, de classe de ductilidade B.  

Para efeitos de dimensionamento das fundações e de garantia de colapso, os materiais foram 

considerados com as suas propriedades com probabilidade de não excedência de 95% (percentil 

95), enquanto que, para efeitos de estimativa da resposta estrutural, se considerou as 

propriedades materiais expectáveis (médias). 

Relação constitutiva do betão confinado 

O betão das zonas críticas dos pilares, propenso à formação de RP, tende a ter um comportamento 

diferente do betão das zonas ditas comuns, devido à concentração de armaduras de esforço 

transverso que, ao confinar o betão, por pressão lateral quando sujeitas a tensões, fazem não só 

com que a máxima tensão actuante neste aumente, mas também que a sua relação constitutiva seja 

diferente. Gera-se uma maior capacidade de extensão do elemento de betão confinado. 

A Figura A.1 permite a comparação da relação constitutiva de um elemento de betão não 

confinado com a de um elemento de betão confinado - a compressão é considerada positiva. 

 
Figura A.1 Relações constitutivas: elemento de betão confinado vs. elemento de betão não confinado. 

Adaptado de Mander et al. (1988) 

Existem diversos modelos que caracterizam o comportamento de betão confinado, tendo sido 

testados o disposto no Eurocódigo 2 Parte 1-1, o modelo de Mander et al. (1988), com a 

extensão associada à rotura da primeira cinta, definida de acordo com o Designer’s Guide to 
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Ec8 e o modelo de Mander et al. com uma definição alternativa da extensão correspondente à 

rotura do primeiro estribo (εcu,c.), sugerida no Anexo E do Eurocódigo 8 Parte 2.  

A tensão de confinamento foi calculada tendo em conta a inclinação dos estribos face às faces 

dos pilares, conforme exposto na Figura A.2. 

 

Figura A.2 Pressão lateral exercida pela armadura de cintagem para pilares quadrados 

Nota: as relações constitutivas expostas seguidamente são para as propriedades materiais do 

percentil 95, procedimento análogo foi adoptado para as propriedades médias. 

O modelo sugerido pelo Eurocódigo 2 Parte 1, alínea 3.1.9 (2) Betão cintado: 

“Na ausência de dados mais precisos, poderá utilizar-se a relação tensões-extensões 

representada na Figura A.1, com maiores valores característicos da resistência e das 

extensões, de acordo com: 

 

Em que σ2(=σ3) é a tensão efectiva de compressão lateral no estado limite último devida à 

cintagem, e εc2 e εcu2 são indicados no Quadro 3.1 (nota: da EN 1992: 1-1). A cintagem pode 

ser realizada através de cintas correctamente fechadas ou de armaduras transversais, que 

atingem a condição plástica pela extensão lateral do betão.” 

O modelo de Mander et al. (1988), é o utilizado pelo programa SAP2000 por defeito. Os autores 

sugerem duas relações diferentes: uma respeitante a forças monotónicas e outra referente a 

carregamentos cíclicos, ambas para uma aplicação gradual de força. A primeira relação será a 

considerada. 

É referido o conceito de eficiência da armadura de confinamento, de formulação igual à do 

parâmetro α do Eurocódigo 8 Parte 1-1 e o conceito de tensão lateral de confinamento, σ’2 (e 

σ’3, no caso de secções que não sejam bissimétricas). Esta é resultante do produto da 

percentagem geométrica de armadura (transversal) na direcção considerada pela tensão do aço e 

pelo factor de confinamento efectivo, k, função de α e da percentagem geométrica de armadura 

longitudinal. As percentagens geométricas referem-se ao núcleo cintado da secção e não à 

secção bruta. Para o cálculo de tensões e extensões para as propriedades expectáveis (médias) 

do betão, a tensão longitudinal, fc, é dada por: 
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O cálculo da extensão última de acordo com o Designer´s Guide to EC8 é o seguinte: 

                           (A2) 

Calculando a extensão última segundo o Eurocódigo 8 – Parte 2, a formulação para a extensão 

última é dada por: 

            
           

     
    (A3) 

Sendo: 

                                 ; 

 εsu o valor do alongamento do aço para a máxima força, definido no Anexo C da 

EN1992 1 como superior a 5%, considerado 7.5%. 

Os resultados dos diferentes modelos encontram-se expostos no Quadro A.1. 

Quadro A.1 Relações constitutivas dos vários modelos 

Grandezas EC 2 Mander EC 8-2 Unidades 

σ2 1535 1535 1497 kPa 

f'cc 50040 50774 50550 kPa 

εc1,c 2,98 4,60 4,33 /1000 

εcu,c 10,99 19,35 22,12 /1000 

Optou-se pelo uso do modelo referido no Eurocódigo 8 Parte 2. 

As propriedades materiais para um betão C25/30, genérico, utilizadas para efeitos de 

dimensionamento das estruturas de ensaio, médias e do percentil 95, são as indicadas no Quadro 

A.6. 
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Quadro A.2 Propriedades materiais utilizadas 

 Propriedades  

Grandeza Média 95 Unidade 

f'n conf 33000 41000 kPa 

f'cc 41383 50550 kPa 

εc1,c 4,54 4,33 /1000 

εcu,c 23,60 22,12 /1000 

 

Quadro A.3 Validação do mecanismo resistente ao esforço transverso 

  
d (m) b (m)  (º) 

zcotg 

() (m) 
As /s (cm2/m) VRd bielas (kN) VRd As (kN) VSd (kN) 

Vigas 

Zona crítica 

0,22 0,2 

45 0,20 11,32 394,2 97,5 14,1 

Zona corrente 30 0,34 3,76 153,6 56,1 35,9 

Pilares 

Zone crítica 

0,16 0,2 
45 0,14 9,66 360,0 60,5 

21,1 
Zone corrente 30 0,25 5,66 114,3 62,5 

 

Quadro A.4 Verificação ao deslizamento da estrutura porticada 

ϕ 24,79 º W sapata 126 kN 

δbase 16,53 º W estrutura + cabos 94,2 kN 

tg(δ) 0,30  W total 346,2 kN 

Ka 0,41  Hstb 121,11 kN 

Kp 2,44  Hdst 96,75 kN 

Ia 8,16 kN γ limite 1,25  

Ip 17,25 kN    

Sendo: 

 ϕd o ângulo de atrito de cálculo do solo – para a combinação geotécnica 1 caso 2; 

 δbase o ângulo de atrito solo / estrutura de cálculo para a combinação indicada; 

 Ka o coeficiente de impulso activo do solo na fundação; 

 Kp o impulso passivo do solo na fundação; 

 Ia o impulso activo do solo na fundação; 

 Ip o impulso contrário ao movimento do solo na fundação (não é o impulso passivo como será 

referido adiante); 

 W sapata o peso de uma sapata; 

 W estrutura + cabos o peso da estrutura, somada ao efeito vertical dos cabos, para a 

situação de máximo esforço de corte basal; 

 W total o peso de duas sapatas e de W estrutura + cabos; 

 Hstb  a máxima força resistente ao deslizamento da estrutura; 

 Hdst  o máximo esforço instabilizante durante o ensaio, não majorado; 

 γ limite o máximo factor de majoração que verifique a segurança ao deslizamento. 
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Quadro A.5 Dimensões medidas na base e topo de cada pilar e espessura das lajes 

  

Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

  
Direcção  Direcção  Direcção  Direcção  

Pilar Localização x (m) y (m) x (m) y (m) x (m) y (m) x (m) y (m) 

A-1 
Base 19,7 21,0 19,8 21,0 19,8 20,8 20,2 20,5 

Topo 20,0 21,2 19,9 21,8 21,1 20,0 20,7 20,3 

B-1 
Base 20,0 21,0 20,0 20,5 20,0 20,1 20,1 20,1 

Topo 20,0 21,3 20,0 20,5 20,1 20,2 20,4 20,5 

C-1 
Base 20,0 20,9 19,8 20,2 19,7 19,6 20,5 20,3 

Topo 19,8 20,0 20,0 20,6 19,9 20,0 20,5 20,4 

D-1 
Base 19,9 20,4 20,0 20,4 20,2 20,0 20,2 20,1 

Topo 20,0 19,9 20,0 20,0 20,1 20,0 20,4 20,2 

A-2 
Base 19,4 20,7 20,0 21,0 20,0 19,9 20,1 20,1 

Topo 19,6 20,8 20,4 21,3 20,0 20,0 20,4 20,5 

B-2 
Base 20,0 20,5 20,0 20,9 20,1 20,2 19,8 20,0 

Topo 19,9 20,8 20,2 21,5 20,1 20,1 20,3 20,2 

C-2 
Base 19,9 20,6 20,0 20,0 19,8 20,7 20,4 20,1 

Topo 20,3 20,0 20,3 20,7 20,0 20,9 20,6 20,3 

D-2 
Base 20,0 20,1 20,0 20,0 20,0 20,5 20,0 20,0 

Topo 20,0 20,3 20,0 20,0 19,9 20,5 20,2 20,1 

Laje 
Piso 1 0,105 0,110 0,116 0,105 

Piso 2 0,105 0,112 0,116 0,107 
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Figura A.3 Geometria geral. Escala 1:75 
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Figura A.4 Verificação ao derrube da estrutura porticada 
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Figura A.5 Alçados. Escala 1:150 
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Figura A.6 Pormenorização das sapatas. Escala 1:30 (Nota: as armaduras não se encontram à escala por conveniência de representação. 
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Figura A.7 Pormenorização dos pilares. Esquerda: Escala 1:70. Direita: Escala 1:15 
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Figura A.8 Pormenorização de vigas e nós viga/pilar. Escala 1:30 
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Figura A.9 Pormenorização das lajes. Escala 1:30 
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Figura A.10 Maciço de ancoragem. Escala 1: 75 
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Quadro B.1 Datas de execução dos ensaios dinâmicos (data prevista equivalente a 62 dias de idade) 

Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

(25/9/2013) (27/9/2013) (13/10/2013) (6/12/2013) 

AS1C FS1E2T AS1C FS1E2T AS1C FS1E2T AS1C FS1E2T 

AS1E FS1E2V AS1E FS1E2V AS1E FS1E2V AS1E FS1E2V 

AS2C FS2E1C AS2C FS2E1C AS2C FS2E1C AS2C FS2E1C 

AS2E FS2E1T AS2E FS2E1T AS2E FS2E1T AS2E FS2E1T 

FS1C1C FS2E1V FS1C1C FS2E1V FS1C1C FS2E1V FS1C1C FS2E1V 

FS1C1T FS2E2C FS1C1T FS2E2C FS1C1T FS2E2C FS1C1T FS2E2C 

FS1C1V FS2E2T FS1C1V FS2E2T FS1C1V FS2E2T FS1C1V FS2E2T 

FS1C2C FS2E2V FS1C2C FS2E2V FS1C2C FS2E2V FS1C2C FS2E2V 

FS1C2T FA1C1C FS1C2T FA1C1C FS1C2T FA1C1C FS1C2T FA1C1C 

FS1C2V FA1C1T FS1C2V FA1C1T FS1C2V FA1C1T FS1C2V FA1C1T 

FS2C1C FA1C2C FS2C1C FA1C2C FS2C1C FA1C2C FS2C1C FA1C2C 

FS2C1T FA1C2T FS2C1T FA1C2T FS2C1T FA1C2T FS2C1T FA1C2T 

FS2C1V FA1L1V FS2C1V FA1L1V FS2C1V FA1L1V FS2C1V FA1L1V 

FS2C2C FA1L2V FS2C2C FA1L2V FS2C2C FA1L2V FS2C2C FA1L2V 

FS2C2T FA2C1C FS2C2T FA2C1C FS2C2T FA2C1C FS2C2T FA2C1C 

FS2C2V FA2C1T FS2C2V FA2C1T FS2C2V FA2C1T FS2C2V FA2C1T 

FS1E1C FA2C2C FS1E1C FA2C2C FS1E1C FA2C2C FS1E1C FA2C2C 

FS1E1T FA2C2T FS1E1T FA2C2T FS1E1T FA2C2T FS1E1T FA2C2T 

FS1E1V FA2L1V FS1E1V FA2L1V FS1E1V FA2L1V FS1E1V FA2L1V 

FS1E2C FA2L2V FS1E2C FA2L2V FS1E2C FA2L2V FS1E2C FA2L2V 

  Ensaios realizados a 30/9 (69 dias do Pórtico Norte) 

  Ensaios realizados a 2/10 (71 dias do Pórtico Norte) 

  Ensaios realizados a 3/10 (72 dias do Pórtico Norte) 

  Ensaios realizados a 10/10 (77 dias do Pórtico Sul e 61 dias do Pórtico Oeste) 

  Ensaio não analisado (erro de output do programa) 
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Quadro B.2 Tratamento dos resultados de vibrações de translação horizontal (vibração ambiente) 

 

Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Ensaio 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

AS1C 4,01 5,96 11,32 4,01 - 11,28 3,76 - x 4,30 - 12,5 

AS1E 4,01 5,91 11,38 3,86 5,71 x 3,71 5,62 11,57 4,25 6,45 12,6 

AS2C 3,91 - 11,48 3,81 5,75 10,74 x x x 4,30 - 12,55 

AS2E 3,96 6,01 11,48 3,81 5,86 x 3,65 5,56 x 4,30 6,45 12,55 

N.º de ensaios 4 3 4 4 3 2 3 2 1 4 2 4 

Média 3,97 5,96 11,42 3,87 5,77 11,01 3,71 5,59 11,57 4,29 6,45 12,55 

Mediana 3,99 5,96 11,43 3,84 5,75 11,01 3,71 5,59 11,57 4,30 6,45 12,55 

Desvio padrão 0,048 0,050 0,079 0,095 0,078 0,382 0,055 0,042 - 0,025 - 0,041 

Erro padrão 0,024 0,029 0,039 0,047 0,045 0,270 0,032 0,030 - 0,013 - 0,020 

Intervalo de 
confiança 0,047 0,057 0,077 0,093 0,088 0,529 0,062 0,059 - 0,024 - 0,040 

 
Quadro B.3 Resultados de ensaios de vibração livre horizontal (sismógrafo) 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Ensaio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FS1C1C 3,96 - 11,18 4,10 - 11,48 3,66 - 11,48 4,30 - 12,41 

FS1C1T 4,01 - 11,18 4,02 - 11,09 3,71 - 11,57 4,30 - 12,45 

FS1E1C 4,01 - 11,14 4,01 - 11,23 3,71 - 11,52 4,30 - 12,36 

FS1E1T 3,96 5,86 11,23 4,05 6,11 11,33 3,71 5,57 11,47 4,30 6,50 12,41 

FS1C2C 4,01 - 11,18 4,10 - 11,48 3,71 - 11,33 4,25 - 12,41 

FS1C2T 3,96 - 11,23 4,10 - 11,43 3,71 - 11,53 4,30 - 12,41 

FS1E2C 3,91 - 11,14 4,05 - 11,38 3,76 - 11,18 4,30 - 12,30 

FS1E2T 3,91 5,47 x 4,10 6,11 x 3,61 5,52 11,23 4,3 6,4 12,41 

FS2C1C 3,96 - 11,48 4,10 - 11,33 3,71 - 11,18 4,30 - 12,36 

FS2C1T 4,01 - 11,33 4,01 - 11,58 3,66 - 11,28 4,34 - 12,50 

FS2E1C 4,01 - 11,18 4,10 - 11,33 3,71 - - 4,30 - 12,36 

FS2E1T 3,96 5,86 11,18 4,01 6,11 x 3,66 5,57 - 4,30 6,35 12,36 

FS2C2C 4,01 - 11,04 3,86 - x 3,71 - 11,33 4,30 - 12,45 

FS2C2T 3,96 - 11,08 3,86 - 10,70 3,66 - 11,18 4,30 - 12,41 

FS2E2C 3,96 - x 3,86 - 10,70 3,66 - 11,33 4,30 - 12,50 

FS2E2T 3,96 5,86 11,28 3,86 5,71 x 3,61 5,56 11,23 4,30 6,35 12,45 

N.º de ensaios 16 4 14 16 4 12 16 4 14 16 4 16 

Média 3,97 5,76 11,20 4,01 6,01 11,26 3,69 5,56 11,35 4,30 6,40 12,41 

Mediana 3,96 5,86 11,18 4,04 6,11 11,33 3,71 5,57 11,33 4,30 6,38 12,41 

Desvio-padrão 0,034 0,195 0,108 0,097 0,200 0,288 0,041 0,024 0,142 0,017 0,071 0,054 

Erro-padrão 0,009 0,098 0,029 0,024 0,100 0,083 0,010 0,012 0,038 0,004 0,035 0,013 

Intervalo de 
confiança 0,017 0,191 0,057 0,048 0,196 0,163 0,020 0,023 0,074 0,008 0,069 0,026 
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Quadro B.4 Resultados de ensaios de vibração livre horizontal (acelerómetros) 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Ensaio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FA1C1C 3,88 - 11,22 3,84 - x 3,74 - 11,43 4,32 - 12,38 

FA1C1T 3,95 5,86 11,14 3,95 5,86 x 3,74 5,57 11,43 4,24 6,45 12,31 

FA1C2C 3,95 - 11,13 3,95 - 11,06 3,66 - 11,50 4,24 - 12,31 

FA1C2T 3,95 5,78 11,14 3,88 5,78 x 3,66 5,49 x 4,18 6,45 12,31 

FA2C1C 3,95 - 11,13 4,17 - 11,65 3,66 - 11,36 4,25 - 12,38 

FA2C1T 3,95 5,86 11,22 4,17 6,01 11,72 3,66 5,57 x 4,32 6,37 12,38 

FAC2C 3,88 - 11,06 4,03 - 10,91 3,66 - 11,28 4,25 - 12,45 

FA2C2T 4,01 5,78 11,14 3,88 5,78 x 3,74 5,57 x 4,25 6,45 x 

N.º de ensaios 8 4 8 8 4 4 8 4 5 8 4 7 

Média 3,94 5,82 11,15 3,98 5,86 11,34 3,69 5,55 11,40 4,26 6,43 12,36 

Mediana 3,95 5,82 11,14 3,95 5,82 11,36 3,66 5,57 11,43 4,25 6,45 12,38 

Desvio-padrão 0,042 0,046 0,052 0,129 0,108 0,410 0,041 0,040 0,083 0,046 0,040 0,053 

Erro-padrão 0,015 0,023 0,018 0,046 0,054 0,205 0,015 0,020 0,037 0,016 0,020 0,020 

Intervalo de 
confiança 0,029 0,045 0,036 0,089 0,106 0,402 0,029 0,039 0,073 0,032 0,039 0,039 

 

Quadro B.5 Tratamento dos resultados de vibrações verticais dos ensaios de vibração ambiente 

1ª frequência própria vertical (Hz) - Vibração ambiente do primeiro piso 

Ensaio Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

AS1C 32,00 40,83 33,80 33,84 

AS1E 33,50 33,70 31,89 39,12 

N.º de ensaios 2 2 2 2 

Média 32,75 37,27 32,85 36,48 

Desvio padrão 1,061 5,042 1,351 3,734 

Erro padrão 0,750 3,565 0,955 2,640 

Intervalo de confiança 1,470 6,987 1,872 5,174 

1ª frequência própria vertical (Hz) - Vibração ambiente do segundo piso 

Ensaio Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

AS2C 26,42 38,19 x 37,90 

AS2E 25,74 33,50 30,64 38,44 

N.º de ensaios 2 2 1 2 

Média 26,08 35,85 30,64 38,17 

Desvio padrão 0,481 3,316 - 0,382 

Erro padrão 0,340 2,345 - 0,270 

Intervalo de confiança 0,666 4,596 - 0,529 
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Quadro B.6 Resultados de ensaios de vibração livre vertical (sismógrafo) 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Ensaio Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 

FS1C1V 31,40 - 35,80 - 31,21 - 38,54 - 

FS1C2V 32,43 - 33,50 - 30,67 - 38,54 - 

FS1E1V 32,43 - 35,20 - 31,26 - 38,54 - 

FS1E2V 32,32 - 31,36 - 30,87 - 38,88 - 

FS2C1V - 23,94 - 30,87 - 30,82 - 38,39 

FS2C2V - 24,71 - 28,96 - 30,97 - 38,34 

FS2E1V - 24,81 - 31,11 - 30,97 - 38,49 

FS2E2V - 23,98 - 31,21 - 31,16 - 38,73 

N.º de ensaios 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 32,15 24,36 33,97 30,54 31,00 30,98 38,63 38,49 

Mediana 32,38 24,35 34,35 30,99 31,04 30,97 38,54 38,44 

Desvio-padrão 0,499 0,464 1,991 1,061 0,281 0,139 0,170 0,173 

Erro-padrão 0,250 0,232 0,996 0,531 0,141 0,070 0,085 0,087 

Intervalo de 
confiança 0,489 0,455 1,951 1,040 0,276 0,136 0,167 0,170 

 
Quadro B.7 Resultados de ensaios de vibração livre vertical (acelerómetros) 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Frequência própria 
(Hz) 

Ensaio Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 Piso 1 Piso 2 

FA1L1V 31,65 - 30,99 - 31,58 - 35,70 - 

FA1L2V 32,38 - 34,72 - 31,14 - 38,32 - 

FA2L1V - 25,71 - 31,27 - 31,14 - 36,61 

FA2L2V - 24,76 - 30,92 - 30,99 - 38,61 

N.º de ensaios 2 2 2 2 2 2 2 2 

Média 32,0 25,2 32,9 31,1 31,4 31,1 37,0 37,6 

Desvio-padrão 0,52 0,67 2,64 0,25 0,31 0,11 1,85 1,41 

Erro-padrão 0,37 0,48 1,87 0,17 0,22 0,08 1,31 1,00 

Intervalo de 
confiança 0,72 0,93 3,66 0,34 0,43 0,15 2,57 1,96 
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Quadro B.8 Coeficientes de amortecimento e etapas de cálculo (vibrações livres horizontais, sismógrafo) 

  Ensaio 
FS1C1

C 
FS1C1

T 
FS1C2

C 
FS1C2

T 
FS1E1

C 
FS1E1

T 
FS1E2

C 
FS1E2

T 
FS2C1

C 
FS2C1

T 
FS2C2

C 
FS2C2

T 
FS2E1

C 
FS2E1

T 
FS2E2

C 
FS2E2

T 
Nº 

ensaios 
Méd

ia 
Desvio-
padrão 

Erro-
padrão 

Intervalo de 
confiança 

Pórtico 
BR 

Amáx (cm/s2) 3,09 3,88 8,02 8,87 4,94 5,18 8,75 7,34 10,82 7,75 7,34 7,04 9,75 12,09 10,96 19,05 

16 

8,43 3,81 0,95 1,86 

ξ (%) 0,87 0,64 1,86 1,85 1,34 1,02 2,38 2,67 1,03 1,13 0,68 1,27 1,40 1,14 0,86 0,46 1,29 0,62 0,16 0,30 

Amín (cm/s2) 3,16 4,36 9,23 8,91 5,06 5,10 9,54 7,35 10,84 7,87 6,74 6,78 8,93 13,67 10,94 16,38 8,43 3,45 0,86 1,69 

ξ (%) 0,65 1,08 2,30 1,53 1,54 1,05 2,16 0,87 0,77 0,79 0,50 0,80 1,05 1,68 0,77 0,81 1,15 0,54 0,13 0,26 

Améd.(cm/s2) 3,13 4,12 8,63 8,89 5,00 5,14 9,15 7,35 10,83 7,81 7,04 6,91 9,34 12,88 10,95 17,72 8,43 3,60 0,90 1,77 

ξ médio(%) 0,76 0,86 2,08 1,69 1,44 1,04 2,27 1,77 0,90 0,96 0,59 1,04 1,23 1,41 0,82 0,64 1,22 0,51 0,13 0,25 

Pórtico 
B25 

Amáx (cm/s2) 5,27 4,12 14,23 5,27 4,46 5,73 8,65 9,57 10,05 5,62 - - 9,12 6,97 - - 

12 

7,42 2,98 0,74 1,46 

ξ (%) 0,83 0,46 0,79 0,75 0,71 1,21 0,53 0,91 0,70 0,99 - - 1,37 0,93 - - 0,85 0,26 0,06 0,13 

Amín (cm/s2) 5,46 4,42 13,78 6,73 4,41 5,48 8,93 8,64 10,47 6,53 - - 9,23 7,34 - - 7,62 2,75 0,69 1,35 

ξ (%) 0,73 0,54 0,61 1,31 0,85 1,06 0,53 1,08 0,76 1,42 - - 1,01 1,42 - - 0,94 0,32 0,08 0,16 

Améd.(cm/s2) 5,37 4,27 14,01 6,00 4,44 5,61 8,79 9,11 10,26 6,08 - - 9,18 7,16 - - 7,52 2,85 0,71 1,40 

ξ médio(%) 0,78 0,50 0,70 1,03 0,78 1,14 0,53 1,00 0,73 1,21 - - 1,19 1,18 - - 0,90 0,26 0,06 0,13 

Pórtico 
B100 

Amáx (cm/s2) 1,88 3,97 8,45 2,98 4,12 5,89 8,47 6,82 7,23 4,69 10,82 7,52 - 6,03 8,56 9,78 

15 

6,48 2,57 0,64 1,26 

ξ (%) 0,76 0,98 0,77 0,80 1,06 0,79 1,19 0,49 0,76 1,02 0,83 1,42 - 1,05 0,49 1,14 0,90 0,25 0,06 0,12 

Amín (cm/s2) 1,99 3,92 8,13 2,82 4,25 6,64 8,26 6,62 6,74 4,53 11,03 8,18 - 5,64 8,07 10,57 6,49 2,65 0,66 1,30 

ξ (%) 1,16 1,17 0,67 0,69 1,03 1,31 1,43 0,51 0,63 0,96 0,81 1,54 - 0,65 0,50 0,95 0,93 0,33 0,08 0,16 

Améd.(cm/s2) 1,94 3,95 8,29 2,90 4,19 6,27 8,37 6,72 6,99 4,61 10,93 7,85 - 5,84 8,32 10,18 6,49 2,60 0,65 1,28 

ξ médio(%) 0,96 1,08 0,72 0,75 1,05 1,05 1,31 0,50 0,70 0,99 0,82 1,48 - 0,85 0,50 1,05 0,92 0,27 0,07 0,13 

Pórtico 
B100C50 

Amáx (cm/s2) 4,10 2,90 8,20 6,00 3,55 3,45 8,80 6,70 4,70 4,55 9,10 13,30 7,23 6,42 10,70 11,50 

16 

6,95 3,11 0,78 1,52 

ξ (%) 1,33 1,35 0,86 0,91 0,79 0,90 1,00 0,99 0,85 0,95 0,79 0,52 0,56 1,10 1,20 1,03 0,95 0,23 0,06 0,11 

Amín (cm/s2) 3,90 3,10 7,70 6,50 2,85 3,15 8,60 5,30 4,70 5,50 8,70 13,80 8,35 5,48 10,40 9,80 6,74 3,08 0,77 1,51 

ξ (%) 1,46 1,19 0,63 1,73 1,09 1,58 0,94 1,38 0,95 1,54 0,91 0,53 1,73 1,17 0,78 0,60 1,14 0,40 0,10 0,20 

Améd.(cm/s2) 4,00 3,00 7,95 6,25 3,20 3,30 8,70 6,00 4,70 5,03 8,90 13,55 7,79 5,95 10,55 10,65 6,84 3,07 0,77 1,50 

ξ médio(%) 1,40 1,27 0,74 1,32 0,94 1,24 0,97 1,18 0,90 1,25 0,85 0,53 1,15 1,14 0,99 0,81 1,04 0,24 0,06 0,12 
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Quadro B.9 Coeficientes de amortecimento e etapas de cálculo (vibrações livres horizontais, acelerómetros) 

 
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

Ensaio 
Amáx 

(cm/s2) ξ (%) 
Amin 

(cm/s2) ξ (%) 
Améd 

(cm/s2) 
ξméd. 

(%) 
Amáx 

(cm/s2) ξ (%) 
Amin 

(cm/s2) ξ (%) 
Améd 

(cm/s2) 
ξméd. 

(%) 
Amáx 

(cm/s2) ξ (%) 
Amin 

(cm/s2) ξ (%) 
Améd 

(cm/s2) 
ξméd. 

(%) 
Amáx 

(cm/s2) ξ (%) 
Amin 

(cm/s2) ξ (%) 
Améd 

(cm/s2) 
ξméd. 

(%) 

FA1C1C 17,96 1,37 14,96 0,97 16,46 1,17 4,33 1,19 4,18 1,25 4,26 1,22 22,47 1,23 17,03 0,56 19,75 0,90 14,63 1,28 15,18 1,65 14,91 1,47 

FA1C1T 17,05 1,16 9,63 1,01 13,34 1,09 11,88 1,80 14,62 1,89 13,25 1,85 23,47 1,21 26,51 1,56 24,99 1,39 27,94 1,32 23,86 1,09 25,90 1,21 

FA1C2C 12,12 1,47 9,03 1,44 10,58 1,46 17,86 1,43 17,46 1,92 17,66 1,68 13,17 1,93 13,43 1,70 13,30 1,82 12,64 1,75 11,20 2,52 11,92 2,14 

FA1C2T 13,93 2,29 16,33 2,29 15,13 2,29 15,13 1,27 16,17 1,50 15,65 1,39 13,17 1,88 16,24 1,63 14,71 1,76 8,19 1,23 9,47 1,36 8,83 1,30 

FA2C1C 16,96 1,32 21,37 2,85 19,17 2,09 65,83 1,03 66,77 1,40 66,30 1,22 42,17 0,90 35,18 0,61 38,68 0,76 8,76 1,56 7,41 1,31 8,09 1,44 

FA2C1T 46,58 1,92 57,86 1,92 52,22 1,92 23,67 1,26 23,96 1,58 23,82 1,42 13,33 1,38 15,04 1,26 14,19 1,32 12,94 1,45 13,97 1,34 13,46 1,40 

FA2C2C 18,56 0,97 18,21 1,89 18,39 1,43 12,85 2,91 14,26 1,00 13,56 1,96 12,84 1,25 12,72 1,44 12,78 1,35 11,68 1,12 11,46 0,86 11,57 0,99 

FA2C2T 34,85 1,38 35,57 0,65 35,21 1,02 22,01 0,71 19,31 0,64 20,66 0,68 27,87 0,72 28,27 0,97 28,07 0,85 16,44 1,77 12,83 0,61 14,64 1,19 

N.º de ensaios 8 8 8 

Média 22,25 1,49 22,87 1,63 22,56 1,56 21,70 1,45 22,09 1,40 21,89 1,42 21,06 1,31 20,55 1,22 20,81 1,26 14,15 1,44 13,17 1,34 13,66 1,39 

Mediana  17,51 1,38 17,27 1,67 17,42 1,44 16,50 1,27 16,82 1,45 16,66 1,40 17,90 1,24 16,64 1,35 17,23 1,33 12,79 1,39 12,15 1,33 12,69 1,35 

Desvio-padrão 12,01 0,42 16,40 0,75 14,09 0,48 18,84 0,67 18,91 0,43 18,86 0,41 10,36 0,42 8,30 0,45 9,20 0,40 6,21 0,24 4,97 0,58 5,53 0,34 

Erro-padrão 4,25 0,15 5,80 0,26 4,98 0,17 6,66 0,24 6,68 0,15 6,67 0,14 3,66 0,15 2,94 0,16 3,25 0,14 2,20 0,09 1,76 0,20 1,96 0,12 

Intervalo de 
confiança 8,32 0,29 11,36 0,52 9,76 0,34 13,06 0,46 13,10 0,30 13,07 0,28 7,18 0,29 5,75 0,31 6,38 0,28 4,30 0,17 3,44 0,40 3,83 0,24 
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Quadro B.10 Coeficientes de amortecimento e etapas de cálculo (vibrações livres verticais, sismógrafo) 

 
 

Ensaio FS1C1V FS1C2V FS1E1V FS1E2V 
Nº. de 

ensaios 
Média Mediana  

Desvio-
padrão 

Erro-padrão 
Intervalo de 

confiança 

Pórtico BR 

Amáx (cm/s2) 223,84 60,16 61,48 13,90 

4 

89,85 60,82 92,03 46,01 90,19 

ξ (%) 3,16 3,62 2,07 3,24 3,02 3,20 0,67 0,33 0,65 

Amin (cm/s2) 234,70 79,30 76,18 11,76 
100,4

9 
77,74 94,74 47,37 92,84 

ξ (%) 3,53 2,08 2,89 2,42 2,73 2,66 0,63 0,31 0,62 

Améd.(cm/s2) 229,27 69,73 68,83 12,83 95,17 69,28 93,28 46,64 91,41 

ξ médio(%) 3,35 2,85 2,48 2,83 2,88 2,84 0,36 0,18 0,35 

Pórtico B25 

Amáx (cm/s2) 51,98 40,99 103,04 5,89 

4 

50,48 46,49 40,18 20,09 39,38 

ξ (%) 4,31 3,82 3,11 1,65 3,22 3,47 1,16 0,58 1,14 

Amin (cm/s2) 54,20 41,51 119,70 6,12 55,38 47,86 47,46 23,73 46,51 

ξ (%) 4,16 2,71 3,93 2,28 3,27 3,32 0,92 0,46 0,90 

Améd.(cm/s2) 53,09 41,25 111,37 6,01 52,93 47,17 43,79 21,90 42,92 

ξ médio(%) 4,24 3,27 3,52 1,97 3,25 3,39 0,95 0,47 0,93 

Pórtico B100 

Amáx (cm/s2) 146,30 125,50 60,60 12,45 

4 

86,21 93,05 61,24 30,62 60,01 

ξ (%) 2,12 1,52 2,11 1,34 1,77 1,82 0,40 0,20 0,39 

Amin (cm/s2) 155,00 112,70 57,30 12,05 84,26 85,00 62,59 31,30 61,34 

ξ (%) 2,14 1,55 1,95 1,94 1,90 1,95 0,25 0,12 0,24 

Améd.(cm/s2) 150,65 119,10 58,95 12,25 85,24 89,03 61,76 30,88 60,53 

ξ médio(%) 2,13 1,54 2,03 1,64 1,83 1,84 0,29 0,15 0,28 

Pórtico 
B100C50  

Amáx (cm/s2) 52,70 43,70 27,10 6,58 

4 

32,52 35,40 20,29 10,14 19,88 

ξ (%) 1,42 0,73 1,28 1,03 1,11 1,15 0,30 0,15 0,30 

Amin (cm/s2) 52,00 43,30 23,10 6,32 31,18 33,20 20,52 10,26 20,11 

ξ (%) 1,41 0,93 1,33 1,40 1,27 1,37 0,23 0,12 0,23 

Améd.(cm/s2) 52,35 43,50 25,10 6,45 31,85 34,30 20,39 10,19 19,98 

ξ médio(%) 1,42 0,83 1,30 1,21 1,19 1,26 0,26 0,13 0,25 

Quadro B.11 Coeficientes de amortecimento e etapas de cálculo (vibrações livres verticais, acelerómetros) 

 
Ensaio FA1L1V FA1L2V 

N.º de 
ensaios 

Média 
Desvio-
padrão 

Erro-
padrão 

Intervalo de 
confiança 

Pórtico BR 

Amáx (cm/s2) 198,04 55,94 

2 

126,99 100,48 71,05 139,26 

ξ (%) 4,82 2,40 3,61 1,71 1,21 2,37 

Amín (cm/s2) 204,77 73,16 138,97 93,06 65,81 128,98 

ξ (%) 4,38 3,50 3,94 0,62 0,44 0,86 

Améd.(cm/s2) 201,41 64,55 132,98 96,77 68,43 134,12 

ξ médio(%) 4,60 2,95 3,78 1,17 0,82 1,62 

Pórtico B25 

Amáx (cm/s2) 98,37 99,17 

2 

98,77 0,57 0,40 0,78 

ξ (%) 2,63 2,74 2,69 0,08 0,06 0,11 

Amín (cm/s2) 92,95 92,89 92,92 0,04 0,03 0,06 

ξ (%) 3,79 5,61 4,70 1,29 0,91 1,78 

Améd.(cm/s2) 95,66 96,03 95,85 0,26 0,19 0,36 

ξ médio(%) 3,21 4,18 3,69 0,68 0,48 0,95 

Pórtico B100 

Amáx (cm/s2) 32,07 39,25 

2 

35,66 5,08 3,59 7,04 

ξ (%) 2,66 0,72 1,69 1,37 0,97 1,90 

Amín (cm/s2) 23,70 37,26 30,48 9,59 6,78 13,29 

ξ (%) 2,24 1,30 1,77 0,66 0,47 0,92 

Améd.(cm/s2) 27,89 38,26 33,07 7,33 5,19 10,16 

ξ médio(%) 2,45 1,01 1,73 1,02 0,72 1,41 

Pórtico B100C50 

Amáx (cm/s2) 195,80 36,38 

2 

116,09 112,73 79,71 156,23 

ξ (%) 3,65 1,54 2,60 1,49 1,06 2,07 

Amín (cm/s2) 204,61 32,90 118,76 121,42 85,86 168,27 

ξ (%) 2,97 3,48 3,23 0,36 0,26 0,50 

Améd.(cm/s2) 200,21 34,64 117,42 117,07 82,78 162,25 

ξ médio(%) 3,31 2,51 2,91 0,57 0,40 0,78 
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Quadro B. 12 Resultados médios da calibração do MEF com base em ensaios laboratoriais 

   
Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

Elab (GPa) 36,18 34,06 32,11 39,50 

1º modo 

Frequência numérica (Hz) 4,02 3,91 3,84 4,18 

Sismógrafo 

Freq. Experimental 
(Hz) 

3,97 4,01 3,69 4,30 

Diferença relativa (%) 1,24 2,56 3,91 2,87 

Acelerómetros 
Experimental 3,94 3,98 3,69 4,26 

Diferença relativa (%) 1,99 1,79 3,91 1,91 

2º modo 

Frequência numérica (Hz) 5,65 5,50 5,45 6,00 

Sismógrafo 

Freq. Experimental 
(Hz) 

5,76 6,01 5,56 6,40 

Diferença relativa (%) 1,95 9,27 2,02 6,67 

Acelerómetros 
Experimental 5,82 5,86 5,55 6,43 

Diferença relativa (%) 3,01 6,55 1,83 7,17 

3º modo 

Frequência numérica (Hz) 11,35 11,14 10,89 11,76 

Sismógrafo 

Freq. Experimental 
(Hz) 

11,20 11,26 11,35 12,41 

Diferença relativa (%) 1,32 1,08 4,22 5,53 

Acelerómetros 

Freq. Experimental 
(Hz) 

11,14 11,34 11,40 12,36 

Diferença relativa (%) 1,85 1,80 4,68 5,10 

1º piso 
vertical 

Frequência numérica (Hz) 30,25 29,78 29,84 32,13 

Sismógrafo 

Freq. Experimental 
(Hz) 

32,15 33,97 31,00 38,63 

Diferença relativa (%) 6,28 14,07 3,89 20,23 

Acelerómetros 

Freq. Experimental 
(Hz) 

32,02 32,86 31,36 37,01 

Diferença relativa (%) 5,85 10,34 5,09 15,19 

2º piso 
vertical 

Frequência numérica (Hz) 34,12 33,41 33,46 36,20 

Sismógrafo 

Freq. Experimental 
(Hz) 

24,36 30,54 30,98 38,49 

Diferença relativa (%) 28,60 8,59 7,41 6,33 

Acelerómetros 

Freq. Experimental 
(Hz) 

25,24 31,10 31,07 37,61 

Diferença relativa (%) 26,03 6,91 7,14 3,90 
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Quadro B.13 Calibração dos ensaios de vibração ambiente (calibração pelo primeiro modo de vibração 

horizontal) 

 
    Ensaio AS1C AS1E AS2C AS2E 

Modos 
horizontais 

Pórtico BR 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 4,01 4,01 3,91 3,96 

E (GPa) 35,96 35,96 34,20 35,10 

2ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 5,64 5,64 5,50 5,57 

Experimental 5,96 5,91 x 6,01 

Diferença relativa (%) 5,7 4,8 x 7,9 

3ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 11,32 11,32 11,04 11,18 

Experimental 11,32 11,38 11,48 11,48 

Diferença relativa (%) 0,0 0,5 4,0 2,7 

Pórtico B25 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 4,01 3,86 3,81 3,81 

E (GPa) 35,78 33,15 32,28 32,28 

2ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 5,64 5,43 5,36 5,36 

Experimental x 5,71 5,75 5,86 

Diferença relativa (%) x 5,2 7,3 9,3 

3ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 11,42 10,99 10,85 10,85 

Experimental 11,28 x 10,74 x 

Diferença relativa (%) 1,2 x 1,0 x 

Pórtico B100 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 3,76 3,71 - 3,66 

E (GPa) 32,01 31,17 - 30,32 

2ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 5,34 5,27 - 5,20 

Experimental x 5,62 - 5,56 

Diferença relativa (%) x 6,6 - 6,9 

3ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 10,67 10,53 - 10,38 

Experimental x 11,57 - - 

Diferença relativa (%) x 9,0 - - 

Pórtico B100C50 

Calibração 
1ª frequência própria (Hz) 4,30 4,25 4,30 4,30 

E (GPa) 41,06 39,96 41,06 41,06 

2ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 6,11 6,09 6,11 6,11 

Experimental - 6,45 - 6,45 

Diferença relativa (%) - 5,91 - 5,56 

3ª frequência 
própria (Hz) 

Numérica 12,12 12,03 12,12 12,12 

Experimental 12,50 12,60 12,55 12,55 

Diferença relativa (%) 3,14 4,74 3,55 3,55 

Modos verticais 

Pórtico BR 

Frequência 1º piso 
(Hz) 

Frequência numérica 34,02 34,02 - - 

Frequência experimental 32,00 33,50 - - 

Diferença relativa (%) 5,94 1,53 - - 

Frequência 2º piso 
(Hz) 

Frequência numérica - - 29,41 29,80 

Frequência experimental - - 26,42 25,74 

Diferença relativa (%) - - 10,17 13,62 

Pórtico B25 

Frequência 1º piso 
(Hz) 

Frequência numérica 34,25 34,08 - - 

Frequência experimental 40,83 33,70 - - 

Diferença relativa (%) 19,21 1,12 - - 

Frequência 2º piso 
(Hz) 

Frequência numérica - - 32,53 32,53 

Frequência experimental - - 38,19 33,50 

Diferença relativa (%) - - 17,40 2,98 

Pórtico B100 

Frequência 1º piso 
(Hz) 

Frequência numérica 33,40 32,96 - - 

Frequência experimental 33,80 31,89 - - 

Diferença relativa (%) 6,39 0,38 - - 

Frequência 2º piso 
(Hz) 

Frequência numérica - - 28,99 28,99 

Frequência experimental - - x 30,64 

Diferença relativa (%) - - x 5,69 

 

Pórtico B100C50 

Frequência 1º piso 
(Hz) 

Frequência numérica 36,89 32,31 - - 

Frequência experimental 33,84 39,12 - - 

Diferença relativa (%) 8,27 21,08 - - 

Frequência 2º piso 
(Hz) 

Frequência numérica - - 32,75 32,75 

Frequência experimental - - 37,9 38,44 

Diferença relativa (%) - - 15,73 17,37 
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Quadro B.14 Resultados da calibração para os ensaios de vibração livre horizontal 

  
Ensaio FS1C1C FS1C1T FS1C2C FS1C2T FS1E1C FS1E1T FS1E2C FS1E2T FS2C1C FS2C1T FS2C2C FS2C2T FS2E1C FS2E1T FS2E2C FS2E2T FA1C1C FA1C1T FA1C2C FA1C2T FA2C1C FA2C1T FA2C2C FA2C2T 

Pórtico BR 

Calibração 

1ª frequência 
própria (Hz) 

3,96 4,01 4,01 3,96 4,01 3,96 3,91 3,91 3,96 4,01 4,01 3,96 4,01 3,96 3,96 3,96 3,88 - 3,95 - 3,95 - 3,88 - 

E (GPa) 35,10 35,96 35,96 35,10 35,96 35,10 34,20 34,20 35,10 35,96 35,96 35,10 35,96 35,10 35,10 35,10 33,68 34,90 34,90 33,68 

2ª frequência 
(Hz) 

Numérica 5,57 5,64 5,64 5,57 5,64 5,57 5,50 5,50 5,57 5,64 5,64 5,57 5,64 5,57 5,57 5,57 - 5,45 - 5,55 - 5,55 - 5,45 

Experimental - - - - - 5,86 - 5,47 - - - x - 5,86 - 5,86 - 5,86 - 5,78 - 5,86 - 5,78 

Diferença relativa (%) - - - - - 5,21 - 0,55 - - - x - 5,21 - 5,21 - 7,52 - 4,14 - 5,59 - 6,06 

3ª frequência 
(Hz) 

Numérica 11,18 11,32 11,32 11,18 11,32 11,18 11,04 11,04 11,18 11,32 11,32 11,18 11,32 11,18 11,18 11,18 10,95 - 11,15 - 11,15 - 10,95 - 

Experimental 11,18 11,18 11,18 11,23 11,14 11,23 11,14 x 11,48 11,33 11,04 11,08 11,18 11,18 x 11,28 11,22 - 11,13 - 11,13 - 11,06 - 

Diferença relativa (%) 0,00 1,24 1,24 0,45 1,59 0,45 0,91 x 2,68 0,09 2,47 0,89 1,24 0,00 x 0,89 2,47 - 0,18 - 0,18 - 1,00 - 

Pórtico B25 

Calibração 

1ª frequência 
própria (Hz) 

4,10 4,01 4,10 4,10 4,01 4,05 4,05 4,10 4,10 4,01 3,86 3,86 4,10 4,01 3,86 3,86 3,96 - 3,96 - 4,17 - 4,03 - 

E (GPa) 37,41 35,78 37,41 37,41 35,78 36,48 36,48 37,41 37,41 35,78 33,15 33,15 37,41 35,78 33,15 33,15 34,89 34,89 38,69 36,14 

2ª frequência 
(Hz) 

Numérica 5,77 5,64 5,77 5,77 5,64 5,69 5,69 5,77 5,77 5,64 5,43 5,43 5,77 5,64 5,43 5,43 5,57 5,57 5,57 5,57 5,86 5,86 5,67 5,67 

Experimental - - - - - 6,11 - 6,11 - - - x - 6,11 - 5,71 - 5,86 - 5,78 - 6,01 - 5,78 

Diferença relativa (%) - - - - - 7,38 - 5,89 - - - x - 8,33 - 5,16 - 5,21 - 3,77 - 2,56 - 1,94 

3ª frequência 
(Hz) 

Numérica 11,67 11,42 11,67 11,67 11,42 11,52 11,52 11,67 11,67 11,42 10,99 10,99 11,67 11,42 10,99 10,99 11,27 - 11,27 - 11,87 - 11,47 - 

Experimental 11,48 11,09 11,48 11,43 11,23 11,33 11,38 - 11,33 11,58 x 10,70 11,33 x 10,70 x - - 11,06 - 11,65 - 10,91 - 

Diferença relativa (%) 1,63 2,89 1,63 2,06 1,66 1,65 1,22 - 2,91 1,40 x 2,64 2,91 x 2,64 x - - 1,86 - 1,85 - 4,88 - 

Pórtico B100 

Calibração 

1ª frequência 
própria (Hz) 

3,66 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,76 3,61 3,71 3,66 3,71 3,66 - 3,66 3,66 3,61 3,74 - 3,66 - 3,66 - 3,66 - 

E (GPa) 30,32 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17 32,01 29,52 31,17 30,32 31,17 30,32 - 30,32 30,32 29,52 31,67 30,32 30,32 30,32 

2ª frequência 
(Hz) 

Numérica 5,20 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,34 5,13 5,27 5,20 5,27 5,20 - 5,20 5,20 5,13 - 5,31 - 5,20 - 5,20 - 5,20 

Experimental - - - 5,62 - 5,57 - 5,52 - - - 5,57 - 5,57 - 5,56 - 5,57 - 5,49 - 5,57 - 5,57 

Diferença relativa (%) - - - 6,64 - 5,69 - 7,60 - - - 7,12 - 7,12 - 8,38 - 4,90 - 5,58 - 7,12 - 7,12 

3ª frequência 
(Hz) 

Numérica 10,38 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,67 10,24 10,53 10,38 10,53 10,38 - 10,38 10,38 10,24 10,61 - 10,38 - 10,38 - 10,38 - 

Experimental 11,48 11,57 11,33 11,53 11,52 11,47 11,18 11,23 11,18 11,28 11,33 11,18 x x 11,33 11,23 11,43 - 11,50 - 11,36 - 11,28 - 

Diferença relativa (%) 9,58 8,99 7,06 8,67 8,59 8,20 4,56 8,82 5,81 7,98 7,06 7,16 x x 8,38 8,82 7,17 - 9,74 - 8,63 - 7,98 - 

Pórtico 
B10C50 

Calibração 

1ª frequência 
própria (Hz) 

4,30 4,30 4,25 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,34 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,32 4,24 4,24 4,18 4,25 4,32 4,25 4,25 

E (GPa) 41,06 41,06 39,96 41,06 41,06 41,06 41,06 41,06 41,06 41,75 41,06 41,06 41,06 41,06 41,06 41,06 41,36 39,87 39,87 38,72 39,96 41,36 39,96 39,96 

2ª frequência 
(Hz) 

Numérica - 6,11 6,09 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,17 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,14 6,03 6,03 5,95 6,09 6,14 6,09 6,09 

Experimental - - - - - 6,50 - 6,40 - - - - - 6,35 - 6,35 - 6,45 - 6,45 - 6,37 - 6,45 

Diferença relativa (%) - - - - - 6,38 - 4,75 - - - - - 3,93 - 3,93 - 6,97 - 8,40 - 3,75 - 5,91 

3ª frequência 
(Hz) 

Numérica 12,12 12,12 12,03 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,22 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 12,16 11,94 11,94 11,78 12,03 12,16 12,03 12,03 

Experimental 12,41 12,45 12,41 12,41 12,36 12,41 12,30 12,41 12,36 12,50 12,45 12,41 12,36 12,36 12,50 12,45 12,38 12,31 12,31 12,31 12,38 12,38 12,45 x 

Diferença relativa (%) 2,39 2,72 3,16 2,39 1,98 2,39 1,49 2,39 1,98 2,29 2,72 2,39 1,98 1,98 3,14 2,72 1,81 3,10 3,10 4,50 2,91 1,81 3,49 - 
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Quadro B.15 Erros relativos para os ensaios de vibração livre vertical após a calibração 

  
Ensaio FS1C1V FS1C2V FS1E1V FS1E2V FS2C1V FS2C2V FS2E1V FS2E2V FA1L1V FA1L2V FA2L1V FA2L2V 

Pórtico BR 
E=35,31 GPa 

1º piso 

Frequência numérica (Hz) 33,55 33,55 33,55 33,55 - - - - 33,21 33,21 - - 

Frequência experimental (Hz) 31,40 32,43 32,43 32,32 - - - - 31,65 32,38 - - 

Diferença relativa (%) 6,41 3,34 3,34 3,67 - - - - 0,00 0,00 - - 

2º piso 

Frequência numérica (Hz) - - - - 26,99 26,99 26,99 26,99 - - 27,57 27,57 

Frequência experimental (Hz) - - - - 23,94 24,71 24,81 23,98 - - 25,71 24,76 

Diferença relativa (%) - - - - 11,30 8,45 8,08 11,15 - - 6,75 10,19 

Pórtico B25 
E=35,82 GPa 

1º piso 

Frequência numérica (Hz) 34,08 34,08 34,08 34,08 - - - - 34,23 34,23 - - 

Frequência experimental (Hz) 35,80 33,50 35,20 31,36 - - - - 30,99 34,72 - - 

Diferença relativa (%) 5,05 1,70 3,29 7,98 - - - - 9,47 1,43 - - 

2º piso 

Frequência numérica (Hz) - - - - 30,24 30,24 30,24 30,24 - - 30,38 30,38 

Frequência experimental (Hz) - - - - 30,87 28,96 31,11 31,21 - - 31,27 30,92 

Diferença relativa (%) - - - - 2,08 4,23 2,88 3,21 - - 2,93 1,78 

Pórtico B100 
E=30,72 Gpa 

1º piso 

Frequência numérica (Hz) 31,77 31,77 31,77 31,77 - - - - 31,74 31,74 - - 

Frequência experimental (Hz) 31,21 30,67 31,26 30,87 - - - - 31,58 31,14 - - 

Diferença relativa (%) 1,76 3,46 1,61 2,83 - - - - 0,50 1,89 - - 

2º piso 

Frequência numérica (Hz) - - - - 28,21 28,21 28,21 28,21 - - 28,18 28,18 

Frequência experimental (Hz) - - - - 30,82 30,97 30,97 31,16 - - 31,14 30,99 

Diferença relativa (%) - - - - 9,25 9,78 9,78 10,46 - - 10,50 9,97 

Pórtico 
B100C50 

E=40,79 GPa 

1º piso 

Frequência numérica (Hz) 36,78 36,78 36,78 36,78 - - - - 36,39 36,39 - - 

Frequência experimental (Hz)l 38,54 38,54 38,54 38,88 - - - - 35,70 38,32 - - 

Diferença relativa (%) 4,79 4,79 4,79 5,71 - - - - 1,90 5,30 - - 

2º piso 

Frequência numérica (Hz) - - - - 32,82 32,82 32,82 32,82 - - 32,21 32,21 

Frequência experimental (Hz) - - - - 38,39 38,34 38,49 38,73 - - 36,61 38,61 

Diferença relativa (%) - - - - 16,97 16,82 17,28 18,01 - - 13,66 19,87 
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Quadro B.16 Módulos de elasticidade (GPa) para cada composição de betão após calibração 

(vibração ambiente) 

Ensaio Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

AS1C 35,96 35,78 32,01 41,06 

AS1E 35,96 33,15 31,17 39,96 

AS2C 34,20 32,28 - 41,06 

AS2E 35,10 32,28 30,32 41,06 

N.º de ensaios 4 4 3 4 

Média  35,31 33,37 31,17 40,79 

Mediana 35,53 32,72 31,17 41,06 

Desvio-padrão 0,84 1,66 0,85 0,55 

Erro-padrão 0,42 0,83 0,49 0,28 

Intervalo de confiança 0,82 1,62 0,96 0,54 

Quadro B.17 Módulos de elasticidade (GPa) para cada betão após calibração (sismógrafo, vibração livre) 

Ensaio Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

FS1C1C 35,10 37,41 30,32 41,06 

FS1C1T 35,96 35,78 31,17 41,06 

FS1C2C 35,96 37,41 31,17 39,96 

FS1C2T 35,10 37,41 31,17 41,06 

FS1E1C 35,96 35,78 31,17 41,06 

FS1E1T 35,10 36,48 31,17 41,06 

FS1E2C 34,20 36,48 32,01 41,06 

FS1E2T 35,20 37,41 29,52 41,06 

FS2C1C 35,10 37,41 31,17 41,06 

FS2C1T 35,96 35,78 30,32 41,75 

FS2C2C 35,96 33,15 31,17 41,06 

FS2C2T 35,10 33,15 30,32 41,06 

FS2E1C 35,96 37,41 - 41,06 

FS2E1T 35,10 35,78 30,32 41,06 

FS2E2C 35,10 33,15 30,32 41,06 

FS2E2T 35,10 33,15 29,52 41,06 

N.º de ensaios 16 16 15 16 

Média 35,37 35,82 30,72 41,03 

Mediana 35,10 36,13 31,17 41,06 

Desvio padrão 0,52 1,72 0,69 0,33 

Erro padrão 0,13 0,43 0,18 0,08 

Intervalo de confiança 0,26 0,84 0,35 0,16 

Quadro B.18 Módulos de elasticidade (GPa) para cada betão após calibração 

(acelerómetros, vibração livre) 

Ensaio Pórtico BR Pórtico B25 Pórtico B100 Pórtico B100C50 

FA1C1C 33,68 34,89 31,67 41,36 

FA1C1T 34,90 34,89 31,67 39,87 

FA1C2C 34,90 34,89 30,32 39,87 

FA1C2T 34,90 33,43 30,32 38,72 

FA2C1C 34,90 38,69 30,32 39,96 

FA2C1C 34,90 38,69 30,32 41,36 

FA2C2C 33,68 36,14 30,32 39,96 

FA2C2T 35,96 33,43 31,67 39,96 

N.º de ensaios 8 8 8 8 

Média 34,73 35,63 30,83 40,13 

Mediana 34,90 34,89 30,32 39,96 

Desvio padrão 0,74 2,08 0,70 0,86 

Erro padrão 0,26 0,74 0,25 0,31 

Intervalo de confiança 0,51 1,44 0,48 0,60 
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Registo com anomalia (6 seg) Registo sem anomalias 

 
Intervalo de tempo considerado para análise 

  
FFT (para a direcção de excitação) Pormenor do primeiro modo obtido 

Figura B.1 Tratamento prévio à análise dinâmica: selecção de intervalo de tempo e FFT deste. Procedimento 

de Peak-picking (ensaio no pórtico BR, excitação horizontal centrada com sismógrafo centrado) 
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Quadro C.1 Flechas resultantes do tratamento de dados e linearização dos registos (mm) 

  Altura de água (cm) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

BR 

Piso 1 

Viga 1 0,011 0,025 0,037 0,042 0,050 0,059 0,063 0,067 0,074 0,086 0,075 0,069 0,063 0,059 0,057 0,052 0,045 0,033 0,016 

Viga 2 0,009 0,019 0,031 0,038 0,044 0,054 0,060 0,063 0,072 0,079 0,077 0,072 0,064 0,057 0,054 0,048 0,045 0,031 0,023 

Laje abs. 0,023 0,058 0,089 0,110 0,140 0,171 0,198 0,234 0,252 0,271 0,259 0,228 0,198 0,173 0,158 0,130 0,103 0,065 0,050 

Laje (rel.) 0,013 0,036 0,055 0,070 0,093 0,115 0,137 0,169 0,179 0,189 0,183 0,158 0,135 0,115 0,103 0,080 0,058 0,033 0,031 

Laje (rel.) x h
3 

15049 41675 63669 81034 107659 132548 158016 195639 207215 218212 211845 182326 155701 133127 118657 92610 67142 38202 35308 

Média Vigas 0,010 0,022 0,034 0,040 0,047 0,057 0,062 0,065 0,073 0,083 0,076 0,071 0,064 0,058 0,056 0,050 0,045 0,032 0,020 

Piso 2 

Viga 1 0,006 0,015 0,024 0,035 0,043 0,054 0,063 0,077 0,088 0,101 0,090 0,077 0,063 0,054 0,046 0,043 0,026 0,015 0,006 

Viga 2 0,006 0,013 0,024 0,042 0,048 0,054 0,063 0,075 0,088 0,101 0,090 0,075 0,061 0,054 0,046 0,042 0,026 0,012 0,006 

Viga 3 0,008 0,010 0,027 0,033 0,047 0,059 0,065 0,072 0,084 0,101 0,089 0,072 0,057 0,045 0,032 0,024 0,016 0,007 0,000 

Laje abs. 0,030 0,078 0,119 0,157 0,192 0,235 0,274 0,303 0,347 0,379 0,346 0,303 0,265 0,224 0,194 0,157 0,119 0,072 0,024 

Laje (rel.) 0,023 0,065 0,094 0,120 0,146 0,179 0,210 0,228 0,260 0,278 0,256 0,228 0,205 0,173 0,153 0,121 0,096 0,061 0,020 

Laje (rel.) x h
3
 27011 75632 108817 139301 169013 207601 243487 264324 301368 321820 296738 264324 236927 200269 176731 139687 111518 70229 23153 

Média Vigas 0,007 0,013 0,025 0,037 0,046 0,056 0,064 0,075 0,087 0,101 0,090 0,075 0,060 0,051 0,041 0,036 0,023 0,011 0,004 

B25 

Piso 1 

Viga 1 0,008 0,023 0,026 0,034 0,041 0,048 0,052 0,058 0,074 0,088 0,078 0,073 0,063 0,056 0,049 0,044 0,040 0,025 0,008 

Viga 2 0,010 0,028 0,040 0,045 0,049 0,053 0,062 0,068 0,076 0,083 0,076 0,060 0,054 0,046 0,032 0,022 0,009 -0,005 - 

Viga 3 0,008 0,018 0,034 0,040 0,043 0,052 0,064 0,073 0,082 0,081 0,072 0,065 0,058 0,052 0,048 0,040 0,037 0,018 0,006 

Viga 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Laje abs. 0,066 0,080 0,098 0,119 0,145 0,177 0,205 0,219 0,248 0,259 0,246 0,208 0,185 0,161 0,154 0,139 0,134 0,093 0,001 

Laje (rel.) 0,057 0,057 0,065 0,079 0,101 0,126 0,146 0,153 0,171 0,175 0,171 0,142 0,127 0,110 0,111 0,104 0,105 0,080 -0,006 

Laje (rel.) x h
3
 76311 75867 86071 105593 133987 167706 193882 203199 227157 232925 227157 189002 168593 145966 147741 137980 140199 106924 -7986 

Média Vigas 0,009 0,023 0,033 0,040 0,044 0,051 0,059 0,066 0,077 0,084 0,075 0,066 0,058 0,051 0,043 0,035 0,029 0,013 0,007 

Piso 2 

Viga 1 0,013 0,029 0,042 0,049 0,054 0,072 0,096 0,104 0,110 0,116 0,104 0,104 0,087 0,069 0,045 0,028 0,029 0,015 0,000 

Viga 2 0,008 0,010 0,010 0,017 0,021 0,031 0,052 0,076 0,101 0,111 0,103 0,085 0,065 0,047 0,035 0,007 0,000 -0,006 0,003 

Viga 3 0,000 0,041 0,048 0,053 0,072 0,082 0,101 0,115 0,117 0,121 - - - - - - - - - 

Laje abs. 0,023 0,060 0,078 0,104 0,140 0,168 0,198 0,221 0,246 0,270 0,241 0,230 0,201 0,180 0,148 0,116 0,082 0,055 0,025 

Laje (rel.) 0,016 0,033 0,045 0,064 0,091 0,106 0,115 0,123 0,137 0,154 0,138 0,136 0,125 0,122 0,108 0,099 0,068 0,051 0,024 

Laje (rel.) x h
3
 22479 46831 62753 90384 127848 149391 161567 172338 192007 216359 193178 190368 175616 171401 151732 138385 94833 70949 33016 
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Média Vigas 0,007 0,027 0,033 0,040 0,049 0,062 0,083 0,098 0,109 0,116 0,104 0,095 0,076 0,058 0,040 0,018 0,015 0,005 0,002 

B100 

Piso 1 

Viga 1 0,008 0,023 0,039 0,050 0,059 0,062 0,066 0,072 0,075 0,080 0,082 0,077 0,060 0,047 0,039 0,037 0,023 0,010 0,000 

Viga 2 0,006 0,035 0,047 0,056 0,063 0,068 0,071 0,075 0,081 0,084 0,077 0,072 0,064 0,056 0,050 0,043 0,034 0,025 0,014 

Laje abs. 0,006 0,019 0,035 0,060 0,093 0,118 0,151 0,174 0,204 0,238 0,220 0,220 0,214 0,177 0,140 0,104 0,077 0,040 0,024 

Laje (rel.) -0,001 -0,010 -0,008 0,007 0,032 0,053 0,083 0,101 0,126 0,156 0,141 0,146 0,152 0,126 0,096 0,064 0,049 0,023 0,017 

Laje (rel.) x h
3
 10926 -15609 -12487 10926 49949 82727 128774 156870 196673 243500 219306 227110 237256 195892 149066 99897 75703 35120 26535 

Média Vigas 0,007 0,029 0,043 0,053 0,061 0,065 0,069 0,074 0,078 0,082 0,080 0,075 0,062 0,052 0,045 0,040 0,029 0,018 0,007 

Piso 2 

Viga 1 0,000 0,002 0,007 0,012 0,019 0,038 0,050 0,083 0,101 0,104 0,096 0,089 0,057 0,028 0,024 0,014 0,012 0,005 0,002 

Viga 2 0,002 0,012 0,017 0,040 0,050 0,065 0,082 0,097 0,095 0,114 0,124 0,118 0,080 0,062 0,045 0,038 0,028 0,007 0,000 

Laje abs. 0,004 0,013 0,039 0,067 0,111 0,134 0,161 0,220 0,239 0,282 0,270 0,240 0,189 0,137 0,121 0,110 0,061 0,040 - 

Laje (rel.) 0,003 0,006 0,027 0,041 0,077 0,083 0,095 0,130 0,141 0,173 0,160 0,137 0,121 0,092 0,087 0,084 0,041 0,034 - 

Laje (rel.) x h
3
 4683 9365 42144 63997 119409 128774 148285 202916 220086 270035 249743 213062 188088 143602 135018 131115 63997 53070 - 

Média Vigas 0,001 0,007 0,012 0,026 0,035 0,052 0,066 0,090 0,098 0,109 0,110 0,104 0,069 0,045 0,035 0,026 0,020 0,006 0,001 

B100C50 

Piso 1 

Viga 1 0,006 0,017 0,022 0,031 0,045 0,051 0,057 0,065 0,074 0,082 0,084 0,079 0,069 0,061 0,050 0,040 0,029 0,015 0,005 

Viga 2 0,012 0,015 0,027 0,036 0,053 0,059 0,065 0,073 0,084 0,098 0,078 0,068 0,055 0,055 0,049 0,045 0,040 0,031 0,022 

Viga 3 0,008 0,013 0,019 0,028 0,040 0,050 0,063 0,074 0,076 0,082 0,060 0,054 0,043 0,033 0,033 0,024 0,018 0,009 0,005 

Viga 4 0,008 0,017 0,026 0,034 0,043 0,054 0,067 0,071 0,078 0,083 0,075 0,071 0,067 0,054 0,043 0,035 0,027 0,018 0,006 

Laje abs. 0,010 0,041 0,073 0,100 0,142 0,166 0,187 0,208 0,227 0,250 0,210 0,183 0,160 0,142 0,126 0,106 0,080 0,069 0,005 

Laje (rel.) 0,002 0,026 0,050 0,068 0,097 0,113 0,124 0,137 0,149 0,164 0,136 0,115 0,102 0,091 0,082 0,070 0,052 0,051 -0,005 

Laje (rel.) x h
3
 1852 29519 57302 78429 112000 130233 143546 158884 172486 189561 157148 133127 117499 105633 95215 81034 59618 58749 -5209 

Média Vigas 0,009 0,016 0,024 0,032 0,045 0,054 0,063 0,071 0,078 0,086 0,074 0,068 0,059 0,051 0,044 0,036 0,029 0,018 0,010 

Piso 2 

Viga 1 0,007 0,01 0,025 0,035 0,048 0,056 0,066 0,083 0,087 0,103 0,098 0,09 0,077 0,066 0,06 0,052 0,035 0,019 0,007 

Viga 2 0,011 0,022 0,047 0,062 0,087 0,106 0,109 0,11 0,11 0,121 0,097 0,091 0,086 0,076 0,067 0,054 0,045 0,026 0,017 

Viga 3 0,005 0,018 0,027 0,049 0,061 0,067 0,074 0,082 0,093 0,098 0,096 0,084 0,075 0,058 0,043 0,034 0,028 0,021 0,006 

Laje abs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Laje (rel.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Laje (rel.) x h
3
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Média Vigas 0,008 0,017 0,033 0,049 0,065 0,076 0,083 0,092 0,097 0,107 0,097 0,088 0,079 0,067 0,057 0,047 0,036 0,022 0,010 

Quadro C.1 Flechas resultantes do tratamento de dados e linearização dos registos (mm) - continuação 
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Altura de água vs. deslocamento 

Primeiro piso Segundo piso 

 

 

Figura C.1 Registos do ensaio do pórtico de BR 

Primeiro piso Segundo piso 

  

Figura C.2 Registos do ensaio do pórtico de B25 

Primeiro piso Segundo piso 

  

Figura C.3 Registos do ensaio do pórtico de B100 

Primeiro piso Segundo piso 

  

Figura C.4 Registos do ensaio do pórtico de B100C50 
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Pórtico de BR Pórtico de B25 

  

Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

  

Figura C.5 Linearidade comportamental dos elementos 
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Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

  
Figura C.6 Flechas relativas das lajes normalizadas pela sua espessura (comparação entre pisos) 
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Quadro D.1 Resultados dos ensaios de tracção de varões de aço 

Фvarão 

(mm) 
Nº fyk (MPa) εyk (%) ftk (MPa) εuk (%) k 

 

8 

1 536 1,9 621 15,0 1,16 

2 546 1,7 626 13,0 1,15 

3 518 2,7 605 14,4 1,17 

16 

1 529 1,6 626 13,1 1,18 

2 533 2,0 626 13,0 1,17 

3 541 1,9 630 13,4 1,16 

Média 533,8 2,0 622,3 13,7 1,17 

 

Quadro D.2 Determinação algébrica do momento de cedência de um pilar (flexão simples) 

Tensões resistentes por tracção 
 

Aço - tensão de cedência de 533,8 
MPa 

Varões 
Força para 

ε=εsyd 
εreal  

(% εsyd) 
Força 
(kN) 

Braço a 
LN (cm) 

MRd 
(kNm

) 
 

Armadura traccionada 2Ф10+Ф8 110,7 100,0% 110,7 14,886 16,5 
 

Armadura meio das faces 2Ф8 53,7 49,6% 26,6 7,386 2,0 
 

Total força compressão (kN) - - - 137,3 - - 
 

Tensões resistentes por compressão 
 

Betão (distribuição triangular de 
tensões) 

Resistência 
betão (kPa) 

52160 
εreal  

(% εsyd) 
Força 
(kN) 

Braço a 
LN (cm) 

MRd 
(kNm

) 
 

Largura secção 
(cm) 

20 
- 136,3 1,74 2,4  

Posição LN (cm) 2,614 
 

Armadura comprimida 2Ф10+Ф8 110,7 0,8% 0,8 0,114 0,0 
MCed. 
total 

(kNm) 

Força total de tracção (kN) - - - 137,2 - - 20,8 
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Quadro D.3 Determinação algébrica do máximo momento resistente de um pilar (flexão composta) 

Tensões resistentes por tracção 
  

Aço - tensão de 
endurecimento 

615,3 MPa 
Varões 

Força para 
ε=εsyd 

εreal  
(% εsyd) 

Força 
(kN) 

Braço 
a LN 
(cm) 

MRd 
(kNm)   

Armadura 
traccionada 

2Ф10+Ф8 129,0 1,0 129,0 
15,57

3 
20,1 

  

Armadura meio das 
faces 

2Ф8 62,6 0,5 32,4 8,073 2,6 
  

Armadura de 
“compressão” 

2Ф10+Ф8 129,0 0,0 4,3 0,515 0,0 
  

Total força 
compressão (kN) 

- - - 165,7 - - 
  

Tensões resistentes por compressão 
  

Betão (distribuição 
tensões parábola / 

rectângulo) 

Resistência 
betão (kPa) 

48462 
εreal  

(% εsyd) 
Força 
(kN) 

Braço a 
LN (cm) 

MRd 
(kNm)   

Largura 
secção (cm) 

20 

- 160,8 1,28 2,1 
  

Posição LN 
(cm) 

1,927 
Mmáx. 
(kNm) 

N 
(kN) 

Força total de 
tracção (kN) 

- - - 160,8 - - 24,8 4,9 
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Quadro D. 4 Decomposição angular dos registos de força das células de carga 

 
Cabo 1 Cabo 2 

 
Força na célula (kN) Inclinação célula (º) Inclinação cabo x-z (kN) Força basal (kN) Força na célula (kN) Inclinação célula (º) Inclinação cabo x-z (kN) Força basal (kN) 

 
Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura 

Nº R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 

1 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 

2 1 1 2 2 0,0 7,0 9,8 3,5 16,8 17,1 16,1 16,1 1 0 1 2 2 0 1 2 0,0 0,0 4,7 10,0 16,0 16,3 14,5 15,5 2 1 1 2 

3 - 3 4 3 0,0 11,5 13,8 5,5 16,5 16,8 16,4 15,9 0 3 4 3 - 4 4 4 7,7 6,7 9,9 10,0 16,0 16,0 15,1 15,1 0 3 2 4 

4 4 5 5 6 0,0 11,5 13,9 7,0 16,5 16,8 16,4 16,2 4 5 5 6 5 5 5 5 9,1 9,0 13,3 10,5 15,1 16,0 15,2 15,1 5 3 3 5 

5 5 6 6 6 0,4 13,0 14,5 10,0 16,6 16,7 17,0 16,2 5 7 6 6 7 8 6 8 9,1 10,5 13,6 11,5 14,9 16,0 15,3 15,2 7 4 5 8 

6 7 8 8 10 0,5 13,0 15,6 11,3 16,4 16,8 16,5 16,2 7 8 8 10 7 8 9 11 12,5 12,0 13,6 10,8 14,9 16,2 15,2 15,2 7 4 5 10 

7 6 10 10 10 0,8 13,4 16,4 12,5 16,5 16,8 16,5 16,1 6 9 10 10 9 9 10 12 10,9 10,0 13,9 10,0 14,9 16,1 15,3 15,2 9 4 5 11 

8 8 11 13 13 2,3 13,4 16,9 12,9 16,5 16,8 16,7 16,1 8 12 12 12 12 13 12 13 11,4 10,0 14,8 11,0 15,0 16,1 15,3 15,2 12 5 6 13 

9 9 12 12 14 2,2 13,4 16,9 13,3 16,7 16,8 16,6 16,1 9 15 13 14 13 15 14 15 11,5 10,0 16,0 12,0 15,0 16,1 15,4 15,2 12 5 8 14 

10 10 16 14 15 3,5 13,0 16,4 13,3 16,8 16,8 16,6 16,1 10 15 16 14 14 16 17 17 11,2 13,5 15,0 12,0 15,1 16,1 15,4 15,2 14 6 8 16 

11 14 17 16 16 3,7 13,0 16,3 13,3 16,6 16,8 16,7 16,1 14 16 17 16 15 17 18 17 11,8 13,5 13,5 12,0 15,0 16,1 15,3 15,2 14 7 8 16 

12 15 18 17 18 3,9 13,0 16,6 13,3 16,6 16,8 16,6 16,1 15 17 19 17 19 18 19 19 11,9 13,5 12,8 12,0 15,2 16,1 15,6 15,2 19 9 9 18 

13 17 18 20 19 3,9 13,0 16,9 13,3 16,6 16,8 16,6 16,1 17 19 17 19 20 20 17 19 11,9 13,5 14,5 12,0 15,2 16,1 15,5 15,2 20 10 10 19 

14 18 19 20 20 3,9 13,0 16,7 12,5 16,6 16,8 16,6 16,1 18 21 20 20 21 22 21 21 11,9 13,5 13,8 12,0 15,2 16,1 15,5 15,3 20 10 9 21 

15 17 17 19 21 3,9 13,0 16,6 12,5 16,6 16,8 16,6 16,1 16 18 19 20 20 19 20 22 11,9 13,5 13,9 12,0 15,2 16,1 15,5 15,3 19 11 10 21 

16 13 18 18 18 3,9 14,0 16,4 12,5 16,6 16,8 16,6 16,1 13 17 19 17 19 18 20 20 11,9 13,5 14,3 12,0 15,2 16,1 15,6 15,3 18 10 9 19 

17 15 16 18 21 3,9 14,6 16,4 12,5 16,6 16,9 16,6 16,1 14 17 18 20 15 18 19 22 11,9 14,5 15,0 12,0 15,2 16,1 15,4 15,3 14 10 5 21 

18 15 15 15 18 3,7 14,6 16,9 13,3 16,6 16,9 16,6 16,1 15 17 16 18 15 18 16 20 11,8 14,5 16,0 12,0 15,0 16,1 15,4 15,2 14 10 6 19 

19 12 16 14 19 3,5 13,0 16,4 13,3 16,8 16,8 16,6 16,1 12 14 13 18 13 15 13 16 11,2 13,5 15,0 12,0 15,1 16,1 15,4 15,2 13 9 9 16 

20 5 14 11 16 2,3 13,0 16,9 13,3 16,5 16,8 16,6 16,1 5 14 13 15 5 15 14 14 11,4 13,5 16,0 12,0 15,0 16,1 15,4 15,2 4 10 7 13 

21 5 14 11 12 2,3 13,0 15,6 13,3 16,5 16,8 16,5 16,1 5 13 11 11 5 14 12 11 11,4 13,5 13,6 12,0 15,0 16,1 15,2 15,2 4 8 2 10 

22 
 

13 1 6 
 

13,4 16,4 12,5 
 

16,8 16,5 16,1 
 

10 3 6 
 

11 3 11 
 

10,0 13,9 10,0 
 

16,1 15,3 15,2 
 

7 14 11 

23 
 

6 
 

2 
 

13,4 
 

12,9 
 

16,8 
 

16,1 
 

7 
 

2 
 

7 
 

2 
 

10,0 
 

11,0 
 

16,1 
 

15,2 
 

14 
 

2 

24 
 

9 
 

2 
 

13,4 
 

12,9 
 

16,8 
 

16,1 
 

8 
 

2 
 

9 
 

2 
 

10,0 
 

11,0 
 

16,1 
 

15,2 
 

6 
 

2 

25 
 

8 
   

13,0 
   

16,8 
   

8 
   

9 
   

12,0 
   

16,2 
   

3 
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 Cabo 3 Cabo 4 

 
Força na célula (kN) Inclinação célula (º) Inclinação cabo x-z (kN) Força basal (kN) Força na célula (kN) Inclinação célula (º) Inclinação cabo x-z (kN) Força basal (kN) 

 
Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura 

Nº R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 

1 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 

2 2 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 6,7 4,6 5,5 2 1 1 1 1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 7,0 5,7 5,3 1 0 0 1 

3 - 3 2 2 0,0 3,0 0,0 0,0 6,5 7,1 6,2 6,0 0 2 2 2 - 2 2 2 13,3 0,0 0,0 0,0 6,5 6,9 6,1 6,0 0 0 0 2 

4 2 3 3 3 0,0 3,0 0,5 0,0 6,3 7,1 6,2 6,8 2 3 3 3 2 3 3 2 15,4 2,0 2,0 0,0 6,3 6,9 6,2 6,8 2 0 0 2 

5 3 4 5 4 1,7 1,0 1,6 3,0 6,7 6,9 6,3 7,3 3 3 4 4 3 3 4 3 10,8 2,0 3,2 3,5 6,7 6,9 6,3 7,3 2 0 0 3 

6 3 4 5 5 1,4 2,0 1,0 3,3 6,7 7,0 6,3 7,3 3 3 4 5 3 3 4 4 15,5 2,0 2,4 3,0 6,8 6,9 6,4 7,3 2 1 1 4 

7 3 4 5 4 1,9 1,7 3,3 3,5 6,7 6,9 6,8 6,9 3 5 7 4 3 5 7 4 15,1 2,5 3,4 2,5 6,8 6,9 6,4 7,0 3 1 1 4 

8 5 5 6 5 1,9 1,7 2,7 3,0 6,7 6,9 6,3 6,9 5 4 5 5 4 4 5 5 16,7 2,5 3,0 3,0 6,8 6,9 6,4 7,0 4 1 1 5 

9 5 5 8 7 2,3 1,7 3,6 2,4 6,8 6,9 6,6 6,9 5 5 7 7 5 5 7 6 15,1 2,5 3,9 3,5 6,9 6,9 6,5 7,0 5 1 1 6 

10 5 6 8 7 2,7 3,5 3,3 2,4 6,9 6,9 6,4 6,9 4 5 8 7 6 5 8 7 15,6 2,0 3,7 3,5 6,9 7,0 6,5 7,0 5 1 1 7 

11 6 7 8 8 3,2 3,5 3,2 2,4 6,8 6,9 6,4 6,9 5 6 8 8 7 6 8 8 1,1 2,0 3,9 3,5 6,9 7,0 6,5 7,0 7 1 1 8 

12 8 9 9 8 3,5 3,5 3,0 2,4 6,5 6,9 6,5 6,9 8 8 9 8 9 8 10 10 16,5 2,0 3,7 3,5 6,7 7,0 6,6 7,0 9 1 1 10 

13 9 10 10 9 3,5 3,5 3,6 2,4 6,5 6,9 6,6 6,9 9 9 11 9 7 9 11 10 16,5 2,5 4,2 3,5 6,7 7,0 6,5 7,0 7 1 1 10 

14 12 10 9 9 3,5 3,5 4,0 7,5 6,5 6,9 6,6 7,0 12 12 9 9 9 12 9 10 16,5 2,5 4,0 2,0 6,7 7,0 6,5 7,0 9 1 1 10 

15 11 11 10 12 3,5 3,5 3,6 7,5 6,5 6,9 6,5 7,0 11 11 9 12 11 11 9 11 16,5 2,5 4,1 2,0 6,7 7,0 6,6 7,0 10 1 1 11 

16 12 10 9 17 3,5 3,5 3,3 7,5 6,5 6,9 6,5 7,0 12 10 7 17 10 10 7 16 16,5 2,5 3,8 2,0 6,7 7,0 6,6 7,0 9 1 1 16 

17 11 10 5 9 3,5 4,2 3,3 7,5 6,5 6,9 6,4 7,0 11 9 5 9 12 10 5 11 16,5 3,5 3,7 2,0 6,7 7,0 6,5 7,0 11 1 1 11 

18 8 10 6 10 3,2 4,2 3,6 2,4 6,8 6,9 6,6 6,9 8 9 6 10 7 9 6 10 1,1 3,5 3,9 3,5 6,9 7,0 6,5 7,0 7 1 1 9 

19 7 9 10 6 2,7 3,5 3,3 2,4 6,9 6,9 6,4 6,9 7 9 9 6 3 9 9 7 15,6 2,0 3,7 3,5 6,9 7,0 6,5 7,0 3 1 1 7 

20 6 10 7 9 1,9 3,5 3,6 2,4 6,7 6,9 6,6 6,9 6 9 9 9 10 9 9 7 16,7 2,0 3,9 3,5 6,8 7,0 6,5 7,0 9 1 1 7 

21 7 8 2 10 1,9 3,5 1,0 2,4 6,7 6,9 6,3 6,9 7 8 1 10 10 8 1 7 16,7 2,0 2,4 3,5 6,8 7,0 6,4 7,0 9 1 1 7 

22 
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Quadro D.4 Decomposição angular dos registos de força das células de carga - continuação 
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Quadro D.5 Deslocamentos, momentos e forças basais experimentais das quatro estruturas 

 Força (kN) 
Força (kN) 
Força (kN) 
Força (kN) 

Força basal (kN) Mbase total (kNm) 

Deslocamento (cm) 

Nº 

Cabo 1 Cabo 2 Cabo 3 Cabo 4 Segundo piso Primeiro piso 

Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura Estrutura 

R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 R 25 100 C50 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3 5 5 31 14 23 25 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 3 4 3 0 4 4 4 0 3 2 2 0 2 2 2 10 11 12 11 48 53 59 53 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 5 5 6 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 3 2 13 16 16 16 65 76 79 81 1 0 1 0 1 0 0 0 

5 5 6 6 6 7 8 6 8 3 4 5 4 2 3 4 3 18 20 21 21 88 100 99 106 1 1 1 1 1 0 1 0 

6 7 8 8 10 7 8 9 10 3 4 5 5 2 3 4 4 19 23 26 28 96 116 130 143 2 1 1 1 1 0 1 0 

7 6 10 10 10 9 9 10 11 3 4 5 4 3 5 7 4 21 28 33 30 110 140 158 154 2 1 2 1 1 1 1 1 

8 8 11 13 12 12 13 12 13 5 5 6 5 4 4 5 5 28 33 36 35 145 170 183 182 2 2 3 1 1 1 2 1 

9 9 12 12 14 12 15 14 14 5 5 8 7 5 5 7 6 31 37 41 41 156 192 202 207 3 3 3 2 2 2 2 1 

10 10 16 14 14 14 16 17 16 4 6 8 7 5 5 8 7 34 43 46 44 175 223 230 225 4 4 5 2 2 2 3 1 

11 14 17 16 16 14 17 18 16 5 7 8 8 7 6 8 8 41 47 50 48 209 240 251 240 5 5 6 3 3 3 4 2 

12 15 18 17 17 19 18 19 18 8 9 9 8 9 8 10 10 50 53 55 53 251 265 274 264 6 6 7 3 3 3 5 2 

13 17 18 21 19 20 20 18 19 9 10 15 9 7 9 12 10 53 56 66 55 270 282 313 277 9 8 9 4 5 4 6 2 

14 18 19 20 20 20 22 21 21 12 10 9 9 9 12 9 10 59 62 59 59 291 309 299 298 11 11 14 5 6 6 9 3 

15 16 17 19 20 19 19 20 21 11 11 10 12 10 11 9 11 56 57 58 64 275 279 292 315 20 13 17 6 12 7 10 3 

16 13 18 18 17 18 18 20 19 12 10 9 17 9 10 7 16 53 56 54 68 252 275 277 310 23 15 21 7 15 8 13 4 

17 14 16 18 20 14 18 19 21 11 10 5 9 11 10 5 11 50 54 46 61 237 266 249 305 28 17 27 12 19 9 15 9 

18 15 15 15 18 14 18 16 19 8 10 6 10 7 9 6 9 44 52 44 56 220 253 225 278 34 19 32 16 23 10 19 12 

19 12 16 14 18 13 15 13 16 7 9 10 6 3 9 9 7 35 50 45 47 182 244 217 241 44 21 35 27 30 11 23 19 

20 5 14 11 15 4 15 14 13 6 10 7 9 9 9 9 7 26 48 41 44 107 229 196 216 66 24 44 34 45 13 28 24 

21 5 14 11 11 4 14 12 10 7 8 2 10 9 8 1 7 26 44 26 38 106 213 147 180 76 29 48 46 0 15 30 30 

22  6 1 6  7 3 11  14 14 5  13 16 8  40 34 30  157 114 140  34 68 59  18 38 36 

23  13  0  11  0  7  0  7  0  37  0  183  0  40  0  21  44 

24  9  0  9  0  6  0  7  0  30  0  142  0  47  0  0  0 

25  8    9    3    3    23    118    55    0   
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Pórtico de BR Pórtico de B25 Pórtico de B100 Pórtico de B100C50 

    
Figura D.1 Fendas dos pilares no final do ensaio 

 
Figura D.2 Recobrimentos dos pilares das estruturas 



Anexo E – Composição e propriedades mecânicas e de durabilidade dos betões 

E.1 
 

 

Quadro E.1 Composição dos betões 

Componente 
Massa dos componentes (kg/m

3
) 

BR B25 B100 B100C50 

Agregados 

grossos 

naturais 

Bago de arroz 176,0 132,0 - - 

Brita 1 261,4 196,0 - - 

Brita 2 666,8 500,1 - - 

Agregados 

grossos 

reciclados 

4-10 mm - 83,3 333,3 352,0 

10-20 mm - 171,0 683,8 722,3 

Areia grossa 448,4 448,8 450,1 475,5 

Areia fina 243,4 243,8 245,1 258,8 

Cimento 350,0 350,0 350,0 350,0 

Água 185,5 194,8 206,4 159,2 

Relação a/c efectiva 0,54 0,54 0,54 0,40 

Relação a/c aparente 0,54 0,55 0,59 0,45 

Superplastificante 0 0 0 3,5 

 

Quadro E.2 Propriedades várias - laboratoriais 

Betão 

Resistência 

à tracção 

(MPa) 

E 

(GPa) 

Velocidade 

ultrasónica 

(km/s) 

Desgaste por 

abrasão (mm) 

Absorção 

imersão 

(%) 

Absorção 

capilar  

72 h (g/mm
2
) 

BR 3,1 36,2 4,71 4,21 14,2 5,51E-03 

B25 2,9 34,1 4,65 3,94 15,5 6,11E-03 

B100 3,1 32,1 4,42 3,96 18,0 7,81E-03 

B100C50 4,3 39,5 4,70 3,30 13,7 3,58E-03 

 

Quadro E.3 Resistência à compressão - laboratorial 

Betão 
fcm 7 

(MPa) 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

fcm 28 

(MPa) 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

fcm 56 

(MPa) 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

BR 39,2 - - 43,1 - - 50,7 - - 

B25 38,1 -2,7 - 44,6 3,5 - 50,0 -1,3 - 

B100 37,5 -4,2 - 46,4 7,7 - 48,4 -4,6 - 

B100C50 60,5 54,6 61,4 71,2 65,3 53,6 71,0 40,1 49,2 

 

Quadro E.4 Resistência à compressão - in situ 

Betão 
Resistência à compressão 

aos 28 dias (MPa) 

BR 31,10 

B25 26,80 

B100 30,72 

B100C50 54,00 
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Quadro E.5 Retracção aos 91 dias - laboratorial 

Betão 
91 dias 

Retracção (μm/m) DBR (%) DB100 (%) 

BR -485,0 - - 

B25 -492,5 1,5 - 

B100 -561,3 15,7 - 

B100C50 -350,0 -27,8 -37,6 

 

Quadro E.6 Profundidade de carbonatação - laboratorial 

Betão 

Profundidade carbonatação (mm) 

7 

dias 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

28 

dias 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

56 

dias 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

91 

dias 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

BR 3,00 - - 4,51 - - 8,27 - - 10,44 - - 

B25 3,16 5,4 - 5,29 17,4 - 8,99 8,8 - 11,21 7,4 - 

B100 3,68 22,7 - 5,67 25,8 - 8,95 8,3 - 10,61 1,7 - 

B100C50 1,14 -61,8 -68,9 1,89 -58,2 -66,8 3,38 -59,1 -62,2 4,21 -59,6 -60,3 

 

Quadro E.7 Coeficiente de difusão de cloretos (D0méd) - laboratorial 

Betão 

28 dias 91 dias 
D0méd 91 / 

D0méd 28 (%) 
D0méd (x10

-12
 

m
2
/s) 

DBR 

(%) 

DB100 

(%) 

D0méd (x10
-12

 

m
2
/s) 

DBR (%) 
DB100 

(%) 

BR 16,46 - - 14,13 - - 85,8 

B25 17,67 7,3 - 15,14 7,1 - 85,7 

B100 15,95 -3,1 - 13,77 -2,6 - 86,3 

B100C50 7,97 -51,6 -50,1 7,31 -48,3 -46,9 91,7 

 

Quadro E.8 Variação das diversas propriedades dos betões analisados - laboratorial 

Ensaios 

Variação qualitativa dos betões relativamente ao BR 

(%) 

B25 B100 B100C50 

Resistência à compressão (28 dias) 3,5 7,7 65,3 

Resistência à tracção -4,2 0,0 39,0 

Módulo de elasticidade -5,9 -11,3 9,2 

Velocidade de propagação de ultra-sons -1,4 -6,2 -0,3 

Resistência ao desgaste por abrasão* -6,5 -5,9 -21,6 

Retracção (91 dias)* 1,5 15,7 -27,5 

Absorção de água por imersão* 9,1 26,9 -3,4 

Absorção de água por capilaridade (72 

horas)* 
10,9 41,8 -34,9 

Resistência à carbonatação (91 dias)* 7,4 1,7 -59,6 

Resistência à penetração dos cloretos (91 

dias)* 
7,1 -2,6 -48,3 

*para estas propriedades um sinal negativo significa aumento de qualidade 
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Alimentador 

Britadeira de 

maxilas 

Tapete 

Separador 

magnético 

Camião 

Moinho de 

martelos 40 mm  

Remoção 

manual de 

armaduras 

Tapete 

Separador 

magnético 

Moinho de 

martelos 

20 mm  

Remoção 

manual de 

armaduras 
Tapete 

Separador 

magnético 

Remoção 

manual de 

armaduras 

Crivos 

Finos Brita 2 Brita 1 

Exterior   Silo 1 Silo 2 

Camião 

1 

Camião 

2 

 
Figura E.1 Processo de obtenção dos agregados reciclados 


