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Resumo 

O reforço de pilares de betão armado por encamisamento de betão armado é um método correntemente 

utilizado no reforço de estruturas. Este é bastante vantajoso em operações de reforço sísmico uma vez 

que permite o aumento da capacidade resistente do pilar reforçado, da ductilidade e, 

consequentemente, da dissipação de energia. No entanto, não existem recomendações de apoio ao 

projeto mas apenas trabalhos sobre os diversos parâmetros relacionados com o tema. 

Na presente dissertação, primeiramente são apresentados e discutidos os parâmetros que influenciam 

este tipo de reforço. São também discutidas algumas metodologias existentes para o dimensionamento 

deste tipo de reforço, com particular incidência na utilização dos coeficientes de monolitismo. Após o 

processamento de toda a informação resultante da revisão bibliográfica técnico-científica, apresentam-

se as recomendações de apoio ao projeto, que têm como leitor-alvo projetistas, construtores, fiscais e 

outros técnicos envolvidos na reabilitação e reforço de estruturas de betão armado. Estas 

recomendações têm em conta a conceção, o dimensionamento, a pormenorização, a execução e o 

controlo de qualidade do método. Por fim, evidenciam-se alguns aspetos que ilustram os procedimentos 

das recomendações propostas, através de uma comparação destas com dois casos de estudo distintos. 

Do estudo conduzido, conclui-se que alguns dos aspetos mais relevantes na execução deste método 

são: a preparação da superfície do pilar original, a utilização de conectores metálicos, a utilização de 

um betão no encamisamento com uma resistência superior à do betão do pilar original e a amarração 

da armadura longitudinal do encamisamento à laje/fundação. 

 

Palavras Chave: reforço de pilares de betão armado, encamisamento de betão armado, ligação betão-

betão, resistência da interface.
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Abstract 

Reinforced concrete jacketing is a current strengthening method of reinforced concrete columns. It 

shows advantages particularly in seismic retrofitting, since it enhances strength, ductility and 

consequently the energy dissipation of the strengthened column. However, there are not any guidelines, 

only published research on different parameters related with this method. 

In the present dissertation, firstly the parameters that have an influence in the execution of the method 

are presented and discussed. Some methodologies for the design of reinforced concrete jacketing are 

also discussed, with particular incidence in the monolithic coefficients. After processing all the 

information, resulting from the technical-scientific literature review, project recommendations are 

presented, which have as target-readers designers, contractors, and other technicians involved in the 

structural rehabilitation of reinforced concrete structures. This recommendations take into account the 

conception, design, detail, execution and quality control of this method. Finally, some aspects that 

illustrate the procedures of the proposed recommendations are presented, comparing them with two 

different case studies. 

It is concluded that there are relevant aspects in the execution of this method that can influence the 

behavior of the strengthened column. In particular, the preparation of the surface of the original column, 

the use of steel connectors, the use of a concrete in the jacket with higher strength than the concrete of 

the original column, and the anchoring of the steel longitudinal reinforcing rebars of the jacket to the 

slab/footing. 

 

Keywords: strengthening of reinforced concrete columns, reinforced concrete jacket, concrete-to-

concrete connection, interface resistance.
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Um elevado número de edifícios, construídos na região mediterrânea, foi dimensionado sem considerar 

a ação sísmica, nem a nível de projeto, nem na pormenorização de armaduras, uma vez que à data da 

sua construção, os códigos não contemplavam esta ação. Em Portugal, o primeiro regulamento a ter 

em conta este tipo de ação foi o Regulamento de Segurança das Construções contra Sismos e data de 

1958. Em 1961, foi criado o Regulamento de Solicitações em Edifícios e Pontes e, mais tarde, em 1983, 

foi criado um novo regulamento, mais preciso e complexo que o anterior: o Regulamento de Segurança 

e Ações (RSA). Por fim, em 2010, foi criado um código europeu (EC8), que contém um anexo nacional, 

este possui um agravamento da ação sísmica em relação ao RSA. Refere-se que, em Portugal, 

atualmente, está ainda em vigor o RSA, sendo igualmente possível seguir o EC8 (2010). 

Devido a este agravamento dos requisitos regulamentares, nomeadamente da ação sísmica, há uma 

necessidade em reforçar as estruturas existentes. Para além desta razão, Júlio (2001) refere ainda que 

existem outros fatores que conduzem a uma necessidade de reforço de estruturas, nomeadamente: 

 erros a nível de projeto de estabilidade; 

 erros na execução da estrutura; 

 erros na composição/produção do betão; 

 ocorrência de sismos e outras ações de acidente; 

 modificação da função da estrutura para condições mais desfavoráveis; 

 alteração das exigências de serviço da estrutura. 

No caso específico de pilares de betão armado (BA) , Kaliyaperumal e Sengupta (2009) referem que 

os erros/deficiências mais comuns encontrados são: (i) dimensões desproporcionais e inadequadas 

das secções dos pilares conduzindo a capacidades de flexão e corte inadequadas em estruturas 

porticadas; (ii) adoção de espaçamento inadequado das cintas especialmente nas zonas de formação 

de rótulas plásticas (nós de ligação pilar-viga), conduzindo à redução significativa da ductilidade dos 

pilares; (iii) capacidade de flexão inadequada na zona dos nós de ligação entre os pilares e as vigas; 

(iv) pormenorização insuficiente das cintas, em especial no que respeita a amarração, não respeitando 

os códigos existentes, e conduzindo a um mecanismo de rotura frágil; (v) localização inadequada das 

zonas de emenda da armadura longitudinal dos pilares assim como a adoção de comprimentos de 

emenda reduzidos, inadequados comparados com os códigos existentes, não havendo uma boa 

transferência de carga entre os varões nessa zona, visível na Figura 1.1; (vi) existência de pilares 

curtos, visível na Figura 1.2, devido à colocação de panos de alvenaria a preencher parcialmente os 

pórticos em que se inserem, tornando os pilares mais rígidos, e consequentemente ficando sujeitos a 

esforços mais elevados que os considerados no projeto (nomeadamente a uma maior força de corte) e 

(vii) utilização de um betão de resistência mais baixa ou de baixa qualidade comparativamente ao 

especificado no projeto. 
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Figura 1.1 - Colapso de um pilar com comprimento de emenda reduzido (Bousias et al., 2006). 

 

Figura 1.2 – Colapso de um edifício devido à existência de pilares curtos (Bariola e Kuroiwa, 1997). 

A seleção do método de reforço mais adequado por forma a corrigir o(s) erro(s)/deficiência(s) 

encontrada(s) depende de vários fatores como: (i) a correta caracterização da estrutura; (ii) as 

características estruturais que se pretende melhorar, nomeadamente a resistência axial, momento 

fletor, esforço transverso, aumento da ductilidade, redução da fissuração, controlo de deformação e 

melhoramento do comportamento dinâmico; (iii) a compatibilidade entre a solução de reforço e o 

membro existente; (iv) a necessidade de medidas adicionais como por exemplo a proteção ao fogo; 

(v) uma análise custo/benefício dos vários reforços existentes; (vi) a capacidade da empresa de 

construção em executar o método e (vii) a reversibilidade da operação. 

Existem vários métodos de reforço disponíveis e podem ser divididos em: (i) adição de novos elementos 

e (ii) reforço de elementos existentes (Júlio, 2001). São exemplos do primeiro caso a adição de paredes 

resistentes e a adição de contraventamentos metálicos, os quais têm como principal objetivo o aumento 

da resistência sísmica da estrutura. O reforço de elementos, no caso da presente dissertação - pilares 

de BA, pode ser realizado através da execução de encamisamento metálico, colagem de FRP’s (fiber-

reinforcement polymer), aplicação de perfis metálicos, colagem de chapas de aço e encamisamento de 

BA, sendo este último o método estudado no presente trabalho. 
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1.2. Reforço de pilares de betão armado por encamisamento de betão armado 

O reforço de pilares por encamisamento de BA caracteriza-se pelo aumento da secção transversal do 

pilar ao longo da sua altura através da colocação de uma nova camada de betão, na qual se inserem 

novas armaduras transversais e longitudinais, como se pode observar na Figura 1.3. O encamisamento 

pode ser total, envolvendo todas as faces da secção do pilar ou parcial, envolvendo apenas algumas 

faces do pilar1. Este método tem como finalidade o aumento da resistência à compressão, ao corte e/ou 

à flexão e também o aumento da ductilidade e rigidez do pilar. De referir que o aumento da resistência 

à flexão apenas é conseguido caso o encamisamento seja executado ao longo de toda a altura do pilar, 

sendo necessário que os varões longitudinais atravessem as lajes dos pisos e sejam amarrados na 

fundação, garantindo assim continuidade em altura. Nestes casos, as emendas dos varões 

longitudinais devem ser efetuadas a meia altura dos pilares, uma vez que nesta zona os esforços são 

mais reduzidos. 

Uma vez que este método permite o aumento da resistência à flexão, a ductilidade e, 

consequentemente, a dissipação de energia do pilar de BA, é extremamente útil para operações de 

reforço sísmico e, caso o dimensionamento e a pormenorização sejam adequados, pode assegurar 

uma rotura dúctil na viga ao invés de uma rotura frágil no pilar, evitando assim ao colapso da estrutura 

(Thermou et al., 2014). 

 

Figura 1.3 - Exemplo de um reforço de um pilar por encamisamento de BA (Júlio et al., 2003). 

A grande variedade de vantagens é o que distingue este de outros métodos: (i) os custos da mão-de-

obra e dos materiais são baixos, e os processos construtivos são correntes uma vez que se recorre à 

tecnologia da construção (nova) em BA; (ii) a adequação do encamisamento de BA para a reparação 

de danos graves devido a um sismo, entre os quais o destacamento de betão, a encurvadura dos 

varões longitudinais e a fratura das cintas (Rodriguez e Park, 1994); (iii) a versatilidade e a 

adaptabilidade do BA em enclausurar membros existentes e promover uma continuidade entre 

                                                      
1 Tanto o encamisamento total como o parcial podem ser observados na Figura 2.18 no capítulo 2.10.1. 
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diferentes membros como por exemplo entre um nó de ligação e os membros adjacentes; (iv) o 

aumento da durabilidade do pilar, não sendo necessário proteger contra a corrosão ou incêndio, como 

é o caso do encamisamento metálico (Júlio, 2001) e (v) o aumento, de forma distribuída, da rigidez 

lateral da estrutura, não sendo necessário, em princípio, aumentar ou reforçar as fundações existentes 

(Rodriguez e Park, 1991). 

Apesar da grande variedade de vantagens apresentadas, este método apresenta também algumas 

desvantagens, nomeadamente: (i) em relação a outros métodos como a colagem de FRP’s e o 

encamisamento metálico, em que a secção não é aumentada consideravelmente, neste tipo de reforço 

o aumento notável da secção do pilar pode colidir com a arquitetura sendo um problema caso o 

espaço/área seja relevante; (ii) aquando do reforço é necessário que não haja ocupação, não sendo 

útil em situações em que o espaço esteja em contacto permanente com pessoas, como por exemplo 

um escritório; (iii) origina muito pó e pequenos resíduos, em função do material usado para remover o 

betão deteriorado, o equipamento usado para a criação de uma rugosidade na superfície e o método 

de colocação do betão, sendo mais gravoso caso seja utilizado um betão projetado; (iv) produz uma 

elevada poluição sonora, que pode ser maior ou menor consoante o tipo de equipamentos usados, e 

pode criar mais problemas de saúde e segurança para os trabalhadores em relação aos outros métodos 

referidos (Bousias et al., 2007) e (v) caso seja necessário garantir a continuidade entre pisos é 

necessário proceder à furação da laje/viga para que a armadura longitudinal possa ser introduzida. 

Nestes casos, a posição dos varões da armadura longitudinal do encamisamento pode ficar 

condicionada conduzindo ao agrupamento dos varões longitudinais nos cantos do encamisamento 

(Júlio, 2001). 

Tratando-se de um método correntemente utilizado no reforço sísmico de estruturas de BA, e não 

havendo quaisquer recomendações de projeto, apenas trabalhos numéricos e/ou experimentais sobre 

diversos parâmetros relacionados com o tema, é necessário definir um conjunto de diretrizes de cálculo 

e pormenorização para servir de apoio aos projetistas. Naturalmente, para preparar um documento 

deste tipo importa realizar, a priori, uma extensa revisão da bibliografia técnico-científica especializada 

existente sobre o tema. 

1.3. Objetivos propostos 

A presente dissertação teve como objetivo principal produzir recomendações de apoio ao projeto, 

nomeadamente, conceção, dimensionamento, pormenorização, execução e controlo de qualidade, 

sobre o método de reforço de pilares de BA por encamisamento de BA. Para o atingir, foram definidos 

os seguintes objetivos intercalares: 

(i) Efetuar um levantamento tão exaustivo quanto possível dos trabalhos publicados sobre o tema, 

e analisar estes documentos, considerando vários parâmetros que afetam o comportamento e 

a resistência de pilares reforçados com este método, tendo por base estudos numéricos e 

experimentais, assim como casos de estudo; 

(ii) Processar a informação resultante da revisão bibliográfica técnico-científica e entender a 

influência dos vários parâmetros estudados na resistência e comportamento de pilares de BA 



5 

reforçados por encamisamento de BA, nomeadamente, a carga instalada no pilar original, a 

rugosidade da interface, a aplicação de colas, a utilização de conectores na interface, a 

composição do betão do encamisamento, a retração do betão do encamisamento, a 

pormenorização das armaduras do encamisamento e os danos físicos e químicos do pilar 

original; 

(iii) Explicitar as várias metodologias de dimensionamento existentes, das mais simples às mais 

complexas, com particular incidência na utilização dos coeficientes de monolitismo, uma vez 

que estas são utilizadas pelo EC8-3 (2017).  

Foi também definido como objetivo a comparação entre as recomendações de apoio ao projeto e dois 

casos de estudo, por forma a evidenciar alguns aspetos que ilustram os procedimentos das 

recomendações propostas. 

1.4. Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos. No presente capítulo é apresentada 

uma breve descrição das razões que conduzem à necessidade de reforço das estruturas. 

Seguidamente, é introduzido o método do encamisamento por BA, descrevendo-o e explicitando as 

suas principais características. De seguida, são expostos os objetivos propostos para o presente 

trabalho e por fim apresenta-se a organização do documento.  

No capítulo 2 é apresentado o estado da arte, elaborado com base numa extensa revisão bibliográfica, 

organizado em função dos diferentes parâmetros estudados que afetam o comportamento e resistência 

de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA. Para cada parâmetro são apresentados os 

estudos numéricos, experimentais e os casos de estudo publicados, por ordem cronológica, para 

melhor traduzir a evolução do conhecimento sobre o mesmo. 

No capítulo 3 apresentam-se as recomendações de projeto, elaboradas a partir da análise aprofundada 

do estado da arte, apresentando-se os vários passos a seguir desde a conceção até à execução deste 

tipo de reforço. 

No capítulo 4 apresentam-se dois casos de estudo, os quais são confrontados com as recomendações 

de projeto indicadas. 

Por fim, no capítulo 5 listam-se as principais conclusões retiradas do presente trabalho e lançam-se 

algumas ideias a desenvolver no futuro, com o propósito de aprofundar o conhecimento deste método 

de reforço e melhorar as recomendações de projeto apresentadas. 
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2. Revisão do estado da arte 

2.1. Introdução 

O encamisamento de pilares com BA é um método utilizado nos dias correntes e que desde cedo 

começou a ser estudado nos países situados em zonas com um elevado risco sísmico como Portugal, 

Itália, Grécia, Índia, Japão, China e México (Kaliyaperumal e Sengupta, 2009).  

Os primeiros estudos sobre o tema incidiam apenas na eficácia deste método no reforço de estruturas 

de BA, e não o estudo de um parâmetro em particular. 

Hayashi et al. (1980) publicaram um estudo sobre a quantificação do incremento de resistência ao corte 

e da ductilidade quando usado o encamisamento de BA num pilar de BA. Foram usadas argamassas 

com espessuras de 4,5 cm e 9 cm, colocadas na cofragem sob pressão, sendo esta uma técnica pouco 

usada na prática corrente. Os autores concluíram que este método de reforço é bastante eficaz quando 

utilizado em pilares com pouca resistência ao corte e com baixa ductilidade, podendo alterar o modo 

de rotura do pilar caso o dimensionamento e a pormenorização sejam adequados. 

Mais tarde, Sugano (1981) estudou os vários tipos de reforço sísmico de estruturas, entre os quais o 

encamisamento de BA, baseando-se nas operações de reforço efetuadas logo após o sismo de 1968 

em Tokachi-oki no Japão, que afetou inúmeras infraestruturas incluindo edifícios com um número 

pequeno de pisos. Os danos nas estruturas foram bastante elevados pois, na época, não existia a atual 

preocupação com a ação sísmica. Sugano refere que, nessa altura, os códigos japoneses avaliavam a 

resistência à flexão e ao corte dos pilares encamisados considerando um pilar com uma ligação perfeita 

na interface betão novo e betão antigo, não estando esta consideração do lado da segurança uma vez 

que na realidade não existe uma ligação perfeita entre os dois materiais e por conseguinte a resistência 

é mais baixa que a avaliada. 

Aguilar et al. (1989) no seu trabalho estudaram os vários tipos de reforço utilizados em 114 edifícios 

reforçados após o terramoto de 1985 no México sendo um dos métodos o encamisamento por BA. Este 

método foi um dos mais utilizados em edifícios inferiores a 12 pisos, e foi realizado através de um 

reforço contínuo, com furação da laje para a colocação da nova armadura longitudinal e assim aumento 

da resistência à flexão da estrutura. Demonstrou-se que este tipo de reforço é bastante eficaz em 

reforçar estruturas de BA danificadas por uma ação sísmica. 

Anos mais tarde, Rodriguez e Park (1991) referem um dos primeiros manuais, elaborado pela United 

Nations Indutrial Development Organization (UNIDO) em 1983, contendo diretrizes para a execução de 

reparação e reforço de estruturas incluindo o reforço de pilares de BA com encamisamento de BA. Os 

autores referem ainda que há uma necessidade urgente de trabalho analítico e experimental sobre o 

reforço de pilares de BA encamisados com BA para que se possa entender o seu comportamento face 

a ações cíclicas, incluindo a quantificação do aumento da resistência e ductilidade.  

Neste capítulo é apresentada uma revisão exaustiva de toda a matéria estudada sobre este reforço 

com o objetivo de aferir os parâmetros mais relevantes e que mais condicionam este método. Por fim, 
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no capítulo 2.10, são introduzidas metodologias de cálculo que têm sido utilizadas e desenvolvidas no 

dimensionamento deste método. 

2.2. Resistência da interface 

A resistência da interface entre o betão original e o betão adicionado é um parâmetro extremamente 

relevante e que mais influencia o comportamento e resistência de pilares de BA encamisados com BA. 

Neste tipo de intervenções é prática comum aumentar a rugosidade da superfície do betão original, 

assim como colocar conectores, com vista a melhorar a resistência da interface e assim aproximar o 

comportamento do pilar reforçado de um comportamento monolítico, isto é, de um comportamento de 

um pilar com as mesmas características, nomeadamente secção, espessura de encamisamento, 

características dos materiais e pormenorização de armaduras, mas com betonagem realizada de uma 

só vez (Júlio et al., 2005b). Por vezes são também utilizadas colas, mas este procedimento não deve 

ser utilizado caso a superfície já tenha sido tratada através da criação de uma rugosidade, como se 

apresentará no capítulo 2.2.2. 

A resistência da interface entre o betão original e o betão novo é obtida por coesão, por atrito e por 

efeito de ferrolho e pode ser avaliada utilizando a equação (1) presente na secção 6.2.5 do EC2-1 

(2010). A coesão depende da rugosidade da superfície e por conseguinte do tipo de tratamento, da 

resistência dos betões original e novo, das ligações químicas entre os dois betões e do método de 

aplicação do novo material, enquanto o atrito depende também da rugosidade da superfície e da 

percentagem de armadura transversal (conectores) (Gomes e Appleton, 1997; Thermou et al., 2014). 

Após o carregamento do pilar reforçado, a resistência da interface é inicialmente conferida pela coesão 

e posteriormente, para valores elevados de escorregamento, pelo atrito e pelo efeito de ferrolho, este 

último efeito está relacionado com o deslocamento dos conectores. 

𝑣𝑅𝑑𝑖 = 𝑐𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜇𝜎𝑛 + 𝜌𝑓𝑦𝑑(𝜇 sin 𝛼 + cos 𝛼) ≤ 0,5𝑣𝑓𝑐𝑑 (1) 

Sendo: 

 𝑣𝑅𝑑𝑖 o valor de cálculo da tensão tangencial resistente da interface; 

 𝑐 o coeficiente de coesão; 

 𝑓𝑐𝑡𝑑o valor de cálculo da tensão de rotura à tração; 

 𝜇 o coeficiente de atrito; 

 𝜎𝑛 a tensão devida ao esforço normal exterior mínimo na junta; 

 𝜌 a taxa de conectores; 

 𝑓𝑦𝑑 o valor de cálculo da tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão armado; 

 𝛼 a inclinação dos conectores com a superfície original e deverá ser  limitada de modo 

que 45° ≤ 𝛼 ≤  90°; 

 𝑣 o coeficiente de redução da resistência; 

 𝑓𝑐𝑑 o valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão. 



9 

2.2.1. Rugosidade da superfície 

É unânime entre vários autores que a criação de uma boa rugosidade na superfície do pilar original é 

muito importante para que se possa obter uma boa resistência na ligação entre o pilar e o 

encamisamento (Ramírez e Bárcena, 1975; Bett et al., 1988; Alcocer e Jirsa, 1990; Júlio et al., 2004; 

Kaliyaperumal e Sengupta, 2009). A preparação da superfície aumentando a sua rugosidade, em 

conjunto com a exposição das armaduras do pilar original por forma a ficarem envolvidas no novo 

betão, conduz a um comportamento mais próximo do monolítico (Gomes, 1992). De referir que este 

trabalho é muito moroso e pouco utilizado em intervenções de reforço estrutural devido ao seu elevado 

custo. 

Júlio et al. (2004) avaliaram experimentalmente, através de ensaios slant shear e pull-off, a influência 

do tipo de tratamento da superfície na resistência da interface entre duas camadas de betão. O seu 

trabalho tinha como objetivo analisar a resistência da interface para várias técnicas de tratamento da 

superfície comuns neste tipo de intervenções de reforço estrutural, assim como avaliar a correlação 

entre os dois tipos de testes realizados. Foram comparados os seguintes tratamentos de superfície: 

(i) superfície tratada com jacto de areia; (ii) superfície parcialmente picada com martelo elétrico; 

(iii) superfície preparada com escova de aço e (iv) superfície sem qualquer tipo de rugosidade (para 

servir de referência). Refere-se que a correlação entre os dois testes efetuados pode ser bastante 

relevante e vantajosa uma vez que, como o slant shear é um ensaio executado em laboratório que 

mede diretamente a resistência da interface (tensão de corte) e o pull-off é um ensaio que pode ser 

executado em obra e que mede a resistência à tração da interface, é possível avaliar a resistência da 

interface utilizando um ensaio in situ e compará-la com as tensões atuantes. 

Os resultados demonstraram que o tratamento que apresenta menor resistência, e por esta razão não 

deve ser utilizado em obra, é a picagem parcial da superfície utilizando um martelo elétrico. Pelo 

contrário, o melhor tratamento, de entre os considerados, e o recomendado para utilizar em obra, é a 

utilização de jacto de areia pois este, para além de criar uma maior rugosidade, expõe os agregados 

(Figura 2.1), melhorando o atrito e a coesão, respetivamente. Esta técnica tem como inconveniente a 

posterior remoção de toda a areia e, por conseguinte, em sua substituição pode ser utilizado o jacto de 

água a alta pressão, uma vez que esta oferece igualmente bons resultados. 

Caso não seja possível utilizar a técnica de jacto de areia ou jacto de água a alta pressão ou ainda se 

não for necessária uma rugosidade tão elevada, recomenda-se a utilização de uma escova de aço para 

a criação de uma rugosidade na superfície (Júlio et al., 2004; Kaiyaperumal e Sengupta, 2009). Refere-

se que esta técnica conduz a piores resultados em relação à utilização das duas técnicas referidas, 

uma vez que os agregados do betão não são expostos. 

Por fim, constata-se que há uma correlação linear entre os ensaios slant shear e os pull-off e que estes 

últimos podem ser utilizados para medir indiretamente a resistência ao corte da interface. Esta 

resistência deve ser comparada com as tensões atuantes e assim verificar a segurança do pilar 

reforçado. 
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Figura 2.1 - Preparação da superfície com jacto de areia (em cima); Exposição dos agregados devido à mesma 
técnica (em baixo) (Júlio et al., 2004). 

Os autores referem ainda, citando Abu-Tair et al. (1996), que frequentemente, em obra, é utilizado o 

martelo pneumático por forma a aumentar a rugosidade da superfície. No entanto, esta técnica não 

deve ser praticada uma vez que danifica o betão do pilar original, conduzindo a uma diminuição da 

resistência da interface e piorando o comportamento do pilar reforçado. 

Santos et al. (2007) realizaram também estudos relativos ao tratamento da superfície do pilar original 

e constataram que uma das desvantagens da medição da rugosidade segundo o EC2-1 (2010) é de 

esta ser feita de uma forma qualitativa e não quantitativa, ou seja, a classificação da superfície depende 

do observador. Assim, a expressão utilizada pelo mesmo código para avaliar a resistência de interfaces 

não é precisa, podendo até não ser conservativa. 

De modo a ultrapassar este problema os autores criaram um método de análise quantitativa da 

rugosidade da interface, TDIM (Treatment of Digital Image Method). Este método é parcialmente 

destrutivo, uma vez que é necessário proceder à extração de carotes de betão. É também necessário 

um processamento laboratorial e por essa razão é trabalhoso e moroso. 

Recorrendo à imagem digital e ao processamento de imagem, apresentados na Figura 2.2, os autores 

obtiveram vários perfis com rugosidades variadas e estudaram diversos parâmetros de maneira a 

entender a sua correlação com a resistência da interface. Foram utilizados os seguintes parâmetros 

para a medição da rugosidade: a média da rugosidade (Ra); a altura média entre o valor mais alto da 

rugosidade e o valor mais baixo (RZ (DIN)); a altura da rugosidade total (Ry); a máxima profundidade do 

valor mais baixo de rugosidade (Rv), a altura máxima entre o valor mais alto da rugosidade e o valor 

mais baixo (Rmax), entre outros. 
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Figura 2.2 - Imagem digital de um tipo de superfície (Santos et al., 2007). 

Os resultados demonstraram que é possível relacionar os parâmetros que medem a rugosidade da 

superfície com a resistência ao corte e à tração da interface, tendo-se obtido coeficientes de correlação 

bastante altos utilizando uma relação linear. Conclui-se assim que devem ser utilizados métodos 

quantitativos, como o referido, para medir a rugosidade na superfície de pilares de BA reforçados com 

encamisamento de BA, e consequentemente a resistência da interface betão antigo – betão novo, ao 

invés dos métodos qualitativos usados nos códigos uma vez que a precisão é maior. Devem ser 

utilizados parâmetros como o Rmax, Ry e Rv para correlacionar com a resistência ao corte da ligação 

pois estes parâmetros são os que apresentam um maior coeficiente de correlação. Por fim, esta 

resistência deve ser comparada com as tensões atuantes por forma a garantir a segurança do pilar 

reforçado. 

Atendendo às desvantagens do método apresentado, Santos e Júlio (2008) apresentaram o 2D LRAM 

(2D Laser Roughness Analyse Method) como forma de avaliar quantitativamente a rugosidade da 

superfície, sendo este mais preciso e mais simples que o anterior e podendo os resultados ser obtidos 

in situ, sem qualquer destruição parcial do elemento estrutural. Este método consiste na avaliação de 

um perfil rugoso através de laser e posteriormente o cálculo dos parâmetros de rugosidade indicados, 

a previsão dos coeficientes de coesão e de atrito através de uma correlação linear dos mesmos 

parâmetros mencionados por Santos et al. (2007) e o cálculo da resistência ao corte da interface 

através da equação (1). 

Uma vez compreendido que o tratamento que permite obter uma maior resistência da interface é o jacto 

de areia (ou outro que crie uma rugosidade equivalente), é necessário realizar ensaios experimentais 

de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA, por forma a entender a influência da 

rugosidade da superfície do pilar original no comportamento e resistência do pilar reforçado. Com estes 

ensaios é possível compreender a necessidade da criação de uma rugosidade para diferentes casos. 

Júlio et al. (2005a; 2008) realizaram modelos experimentais para pilares de BA reforçados com 

encamisamento de BA com uma relação entre a espessura do encamisamento e a largura do pilar 

original (𝛿/𝑙) igual a 0,175, Momento Fletor/ Esforço transverso (M/V) igual a 1 e sujeitos a um 

carregamento monotónico (Júlio et al., 2005a) e cíclico (Júlio et al., 2008). Foram comparados vários 

modelos: (i) um primeiro preparando a superfície do betão original com jacto de areia; (ii) o segundo 

considerando uma superfície não aderente, representando este um caso extremo de uma interface com 

resistência nula; (iii) o terceiro modelo com os mesmos materiais que os restantes pilares reforçados 

mas monolítico, com o betão do pilar monolítico com resistência à compressão igual ao do pilar original 
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e (iv) um modelo sem qualquer tratamento na superfície do pilar original (para servir de referência). O 

betão do pilar original é um betão usual com uma resistência à compressão média de 35 MPa enquanto 

o betão de reforço é um betão de alta resistência com uma resistência à compressão média de 80 MPa. 

Os autores concluíram que todos os modelos se comportaram monoliticamente independentemente do 

tipo de preparação da superfície, excetuando o modelo com superfície não aderente. Os autores 

confirmaram ainda a hipótese de ocorrência de escorregamento, através de resultados numéricos, para 

pilares curtos sem qualquer tipo de tratamento da interface, mesmo para valores de M/V superiores à 

unidade. 

Para além de modelos experimentais foram também realizados modelos numéricos por Lampropoulos 

et al. (2007), para pilares com uma relação 𝛿/𝑙 = 0,3 (muito superior aos modelos de Júlio et al. (2005a; 

2008)) e com M/V igual a 1,5, tendo sido sujeitos a um carregamento lateral cíclico no topo. Para além 

deste carregamento, o pilares originais foram também sujeitos a um esforço axial reduzido igual a 0,4 

de modo a simular o carregamento já existente. Foram utilizados betões com uma resistência média à 

compressão de 27 e 56 MPa, respetivamente o betão do pilar original e do encamisamento. De modo 

a considerar vários tipos de rugosidade foram efetuadas várias análises variando o coeficiente de atrito 

inicial entre 0,4 e 1,55 e mantendo-se a coesão inicial igual a 1. De referir que o EC2-1 (2010) identifica 

como a pior situação uma superfície lisa com um coeficiente de atrito de 0,5 e um coeficente de coesão 

entre 0,025 e 0,10 e a melhor situação uma superfície indentada com um coeficiente de atrito de 0,9 e 

um coeficiente de coesão de 0,5. Denota-se que a superfície mais rugosa estudada pelos autores 

corresponde a uma superfície muito mais rugosa que a apresentada no EC2-1 (2010), com um 

coeficiente de atrito cerca de 70% superior. 

De maneira a considerar a perda de resistência da interface devido à ação sísmica foi considerada a 

degradação da superfície após cada ciclo de carga. A coesão foi reduzida para 0,5 após o primeiro 

ciclo de carga e para 0 após o segundo ciclo de carga. O coeficiente de atrito foi reduzido de maneira 

diferente para as diferentes situações estudadas, e a sua redução apresenta-se na Figura 2.3. Estes 

modelos foram comparados com um modelo monolítico, com características idênticas aos pilares 

reforçados. 

 

Figura 2.3 - Degradação do coeficiente de atrito para as 3 situações estudadas (µ=1,55; µ=1,00; µ=0,40). 
Adaptado de Lampropoulos et al. (2007). 
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Os resultados obtidos demonstraram que, quando é tido em conta o efeito de degradação do coeficiente 

de atrito devido ao carregamento cíclico, o aumento do coeficiente de atrito, que simula a rugosidade 

da interface, não tem grande influência no comportamento e na resistência dos modelos reforçados 

com encamisamento. Ainda de referir que todos os modelos apresentaram um comportamento e 

resistência à flexão semelhante ao do pilar monolítico, tendo reduções da carga e deformação última 

de no máximo 9 e 16%, respetivamente, correspondendo este caso à superfície menos rugosa 

apresentada.  

Pela análise dos trabalhos apresentados por Júlio et al. (2005a; 2008) e Lampropoulos et al. (2007) 

conclui-se que para pilares não danificados, reforçados com encamisamento de BA com uma relação 

𝛿/𝑙 ≤ 0,3 e M/V igual ou superior a 1,5, não é necessário tratar a superfície do pilar original por forma 

a garantir um comportamento monolítico. Este resultado é de extrema importância e uma mais-valia 

para o projeto, uma vez que permite (em casos com características iguais ou melhores que as 

apresentadas) reduzir custos associados à criação de uma rugosidade na superfície do pilar original. 

Por fim, Lampropoulos e Dritsos (2011b) no seu trabalho utilizaram modelos de elementos finitos, 

validados com os ensaios experimentais de Júlio (2001), de maneira a analisar, entre outros 

parâmetros, a importância da ligação entre o betão antigo e o betão novo na resistência de pilares 

reforçados com encamisamento de BA. 

Os autores concluíram que caso sejam realizados modelos numéricos por forma a prever o 

comportamento de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA, deve ser considerada a 

degradação da resistência da interface devido ao carregamento cíclico, uma vez que esta produz 

alterações no comportamento do pilar reforçado, nomeadamente a redução da resistência deste. 

Deve ser considerada uma redução, em cada ciclo, dos coeficientes de atrito e de coesão sendo esta 

dependente do escorregamento e da tensão normal na interface. De um ponto de vista prático a 

degradação da superfície pode ser substituída através da estimação de um coeficiente de atrito e de 

coesão inferior ao realmente existente. 

2.2.2. Aplicação de colas 

A aplicação de colas, nomeadamente resinas epóxidas, apresentada na Figura 2.4, era uma técnica 

correntemente utilizada em intervenções de reforço estrutural deste tipo, e tinha como função aumentar 

a coesão do betão e, consequentemente, a resistência da interface, por forma a evitar o seu 

escorregamento (Júlio et al., 2005b). 

Climaco e Regan (2001) no seu trabalho realizaram um conjunto de slant shear tests por forma a 

identificar a influência de resinas epóxidas, na resistência da interface. A superfície do betão original foi 

preparada com um martelo de agulhas pneumático por forma a expor os agregados e, assim, criar uma 

boa rugosidade. Os autores concluíram que a utilização de resinas epóxidas na superfície do betão 

original diminui a resistência da interface caso a superfície esteja seca e tenha sido preparada utilizando 

uma técnica que exponha os agregados. 
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Figura 2.4 - Aplicação de uma resina epóxida na superfície de um substrato (Júlio et al., 2005b). 

Mais tarde, Júlio et al. (2005b) realizaram também ensaios slant shear para vários tipos de rugosidade 

de superfície, a fim de entender a influência da utilização de colas para diversos tipos de tratamento, 

nomeadamente: (i) tratamento com jacto de areia; (ii) superfície parcialmente picada; (iii) superfície 

preparada com escova de aço e (iv) superfície sem qualquer tipo de rugosidade. Foi apenas utilizada 

uma cola com uma resistência à compressão de 80 MPa, à flexão de 45 MPa e ao corte de 6 MPa, 

adequada para a colagem de betão fresco a betão endurecido. 

Os autores concluíram que, após a colocação da cola, o aspeto da superfície ficou idêntico em todos 

os modelos, demostrando assim que a cola elimina a rugosidade provocada pelos diferentes 

tratamentos e conduz a uma resistência ao corte igual em todos os modelos. Esta observação explica 

a diminuição da resistência da interface após a colocação da resina epóxida no modelo com o 

tratamento de jacto de areia. Refere-se ainda que caso a superfície seja preparada utilizando uma 

escova de aço, ocorre um aumento de 15% da resistência da interface quando utilizado este tipo de 

cola, demonstrando que caso os agregados não sejam expostos a cola conduz ao aumento da 

resistência da interface. 

Kaliyaperumal e Sengupta (2009) no seu trabalho avaliaram, com o auxílio de slant shear tests, a 

influência de dois tipos de colas para três tipos de superfície, nomeadamente: (i) sem qualquer 

rugosidade; (ii) tratamento com escova de aço e (iii) superfície parcialmente picada com martelo 

elétrico. Os autores concluíram que a utilização de colas diminui significativamente a resistência da 

interface caso a superfície apresente rugosidade. De referir que estes resultados são aparentemente 

contraditórios aos referidos por Júlio et al. (2005b), podendo provavelmente ser explicados pela baixa 

qualidade da cola utilizada por Kaliyaperumal e Sengupta (2009), a qual não é referida no artigo. 

Pela análise dos vários documentos apresentados conclui-se que caso a superfície seja tratada 

utilizando jacto de areia, ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente e que exponha os 

agregados do betão, a utilização de colas com vista a aumentar a aderência e consequentemente a 

resistência da interface é contraprudente e por isso não deve ser utilizada. 
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2.2.3. Utilização de conectores 

A utilização de conectores metálicos na interface é muito discutida por vários autores uma vez que os 

conectores aumentam a resistência da interface. Esta resistência é conferida através da compressão 

da interface, ao serem mobilizados em tração devido ao afastamento entre as duas superfícies 

(Vandoros e Dritsos, 2008). Importa perceber em que casos é necessário colocar conectores na 

superfície e qual o seu contributo no comportamento de pilares reforçados com encamisamento de BA.   

Júlio et al. (2005a) através da realização de ensaios com características referidas no capítulo 2.2.1 

estudaram a influência da utilização destes elementos para um carregamento monotónico. Os autores 

concluíram que a utilização do tipo de conectores metálicos em forma de ‘I’, apresentados na Figura 

2.5, conjuntamente com uma superfície preparada com jacto de areia, aproxima o comportamento do 

pilar reforçado do comportamento de um pilar monolítico com as mesmas características. Importa referir 

ainda que é possível obter um comportamento monolítico do pilar reforçado sem a utilização de 

conectores metálicos ou qualquer tratamento da superfície do pilar original caso o pilar apresente uma 

relação 𝛿/𝑙 igual ou inferior a 0,175, uma relação de M/V maior que a unidade e caso o pilar original 

não apresente quaisquer tipos de danos. Esta conclusão foi também confirmada para o caso de um 

carregamento cíclico e para pilares com características equivalentes às referidas (Júlio et al., 2008), 

sendo assim bastante útil caso o objetivo seja o reforço sísmico. 

 

Figura 2.5 - Aplicação de conectores metálicos em forma de ‘I’  num pilar de BA (Júlio, 2001). 

Lampropoulos et al. (2007) recorreram a modelos numéricos já mencionados no capítulo 2.2.1., para 

compreender o efeito de conectores, tais como os apresentados na Figura 2.6, no aumento da 

resistência de pilares de BA reforçados com encamisamento parcial (de um só lado), uma vez que 

nestes casos é necessário uma maior preocupação com a ligação entre os dois betões para obter um 

comportamento mais próximo do monolítico. Este tipo de conectores, utilizado em intervenções de 

reforço sísmico na Grécia, corresponde a varões dobrados em forma de ‘U’ soldados à armadura 

longitudinal do pilar original e à armadura longitudinal do encamisamento. Esta técnica possui como 

desvantagem a grande dificuldade em colocar os conectores em obra uma vez que são necessárias 

aberturas localizadas no pilar original de modo a expor as armaduras longitudinais do pilar original e 

assim soldá-las aos varões dobrados, de acordo com o ilustrado na Figura 2.7. 
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Os autores concluíram que a utilização deste tipo de conectores em conjunto com uma superfície bem 

rugosa, aumenta a resistência à flexão e a rigidez de pilares com encamisamento parcial (de um só 

lado) em 30 e 38%, respetivamente, em relação a um pilar com as mesmas características mas sem a 

utilização de conectores e apresenta uma redução da resistência e rigidez, respetivamente, de 14 e 

13% em relação a um pilar monolítico com as mesmas características. 

Conclui-se que a utilização desta técnica, em conjunto com o tratamento da superfície utilizando um 

jacto de areia (ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente), é bastante aconselhada caso o 

encamisamento seja parcial (de um só lado). Sem a utilização de conectores ocorre um 

escorregamento significativo na interface e, consequentemente, uma grande perda de rigidez e 

resistência do pilar reforçado. 

 

Figura 2.6 – Exemplo de um conector metálico em forma de ‘U’ entre a armadura longitudinal do pilar original e a 
armadura longitudinal do encamisamento. Adaptado de Lampropoulos et al. (2007). 

 
Figura 2.7 – Conectores metálicos ligando a armadura longitudinal do pilar original e do encamisamento. 

Adaptado de Vandoros e Dritsos (2008). 
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Posteriormente, Vandoros e Dritsos (2008) realizaram ensaios experimentais por forma a comparar a 

utilização de dois tipos de conectores (em forma de ‘L’ e ‘U') e compreender assim qual a melhor 

solução, tendo em conta as dificuldades envolvidas nos processos. 

Os pilares reforçados possuíam uma relação de 𝛿/𝑙 = 0,3, uma relação M/V = 1,6 e a superfície do pilar 

original não foi tratada com a criação de rugosidade, por forma a considerar a pior condição da interface. 

Foram estudadas as seguintes situações: (i) utilização de betão moldado tendo o betão do pilar original 

e do encamisamento uma resistência à compressão de 27 e 18 MPa (modelo 1); (ii) utilização de betão 

moldado tendo o betão do pilar original e do encamisamento uma resistência à compressão de 37 e 

24 MPa e colocação de conectores metálicos em forma de ‘L’ (modelo 2), apresentado na Figura 2.8 e 

(iii) utilização de betão projetado tendo o betão do pilar original e do encamisamento uma resistência à 

compressão de 23 e 29 MPa e colocação de conectores metálicos equivalentes aos apresentados na 

Figura 2.7 (modelo 3). Estes modelos foram comparados com um pilar monolítico com um betão 

moldado com uma resistência à compressão de 25 MPa. Os pilares reforçados posteriormente foram 

sujeitos a um carregamento cíclico, de modo a avaliar a resposta à ação sísmica, tendo sido também 

sujeitos a um esforço axial reduzido de 𝑣 = 0,2 por forma a considerar a carga instalada previamente 

no pilar original. 

 
Figura 2.8 - Exemplo de conectores em forma de 'L'. 

Refere-se que a resistência à compressão do betão do encamisamento e do pilar original é muito 

diferente nos vários modelos mencionados e não foi utilizado o mesmo método de colocação do betão. 

Por forma a entender com maior exatidão a influência da utilização dos vários tipos de conectores, as 

condições dos vários modelos teriam que ser idênticas, isto é, em todos os modelos devia ter sido 

utilizado o mesmo tipo de aplicação de betão, com resistência à compressão semelhante. Por esta 

razão é necessário um cuidado adicional no tratamento destes resultados. Denota-se também que a 

utilização de um betão de encamisamento com uma resistência inferior à do pilar original é pouco 

comum não sendo recomendado (Júlio et al., 2006). Foi utilizado um betão do encamisamento com 

uma resistência inferior à do pilar original uma vez que um dos objetivos do trabalho era o de 

compreender o comportamento de pilares reforçados com este método quando este é executado sobre 

as piores condições. 
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Vandoros e Dritsos (2008) concluíram que a conceção de um pilar reforçado, com as dimensões 

mencionadas, sem qualquer tipo de preparação da superfície e com um betão com baixa resistência 

(modelo 1) é inaceitável em situações de reforço sísmico, uma vez que este modelo apresenta um mau 

comportamento em termos de ductilidade e dissipação de energia em consequência do 

escorregamento na interface. Conclui-se assim que nestas situações o pilar não apresenta um 

comportamento monolítico. 

Utilizando conectores em ‘L’ ou equivalentes (modelo 2), o comportamento do pilar reforçado torna-se 

mais próximo do pilar monolítico apresentando uma redução da resistência à flexão de apenas 9% e 

por isso é recomendado neste tipo de condições. Refere-se que, em comparação com o modelo 1, este 

apresenta uma maior resistência à compressão do betão do pilar original e do encamisamento, e essa 

é também uma das razões que conduziu a um melhor comportamento deste modelo. 

Por fim, a utilização de conectores em forma de ‘U’ (utilizados no modelo 3) conduziu a níveis maiores 

de ductilidade e de dissipação de energia, mas a uma grande redução da resistência à flexão em 

relação ao pilar monolítico (19%). Esta elevada dissipação de energia e ductilidade pode dever-se, não 

só à utilização de conectores em forma de ‘U’, como à aplicação de betão projetado ao invés de 

moldado, sendo por isso necessário um maior número de testes por forma a validar estas conclusões. 

Este modelo não apresentou perda de ligação na interface, podendo também ser explicado pela 

utilização do betão projetado, e exibiu menores danos no encamisamento e no pilar original. 

Conclui-se que a utilização de conectores em forma de ‘L’ é preferível em relação à utilização de 

conectores em forma de ‘U’ uma vez que os conectores em forma de ‘L’ conduzem a um comportamento 

do pilar reforçado mais próximo do monolítico e são mais fáceis de executar. Estes conectores devem 

ser utilizados caso o betão do encamisamento apresente uma baixa resistência à compressão e em 

condições equivalentes às dos ensaios realizados, nomeadamente sem a preparação da superfície, 

com uma relação de 𝛿/𝑙 ≥ 0,3 e uma relação M/V ≥ 1,6. 

2.3. Betão do encamisamento 

Consoante a espessura do encamisamento, o material utilizado pode ser um betão projetado, moldado 

ou uma argamassa especial do tipo grout (Gomes e Appleton, 1997). A composição do betão adicionado 

é crucial uma vez que influencia a coesão da superfície e, consequentemente, a resistência da interface 

e o comportamento dos pilares reforçados com este método (Vandoros e Dritsos, 2008; 

Dubey e Kumar, 2016). 

Vandoros e Dritsos (2006b) concluíram que é mais vantajoso utilizar um betão projetado uma vez que, 

para além de não ser necessário a vibração do betão, com este método de aplicação, obtém-se uma 

maior aderência ao betão original, maior resistência na interface e, consequentemente, um melhor 

comportamento do pilar reforçado. De referir que tem como principal desvantagem a necessidade de 

mão-de-obra especializada. 

Júlio et al. (2005a; 2008) por outro lado mencionam que a utilização de betões de alta resistência auto 

compactáveis é bastante interessante e aconselhada uma vez que, para além de permitir executar 
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encamisamentos com menores espessuras, não é necessário vibrar o betão e não necessita de mão-

de-obra especializada, como é o caso da utilização do betão projetado. 

Mais tarde, Tsonos (2010) realizou um estudo experimental por forma a estudar a diferença entre a 

utilização de betão projetado e betão moldado do tipo grout, devido ao desacordo existente entre vários 

autores sobre o melhor tipo de aplicação de betão quando executado este método. Os pilares 

reforçados apresentavam uma relação 𝛿/𝑙 = 0,35 e o betão do pilar original tinha uma resistência média 

à compressão de 16 MPa. No caso do betão moldado utilizou-se um betão com uma resistência à 

compressão de 40 MPa, auto-compactável e com retardadores de retração por forma a poder ser 

comparável com o betão projetado. Os pilares e as respetivas ligações viga-pilar foram sujeitos a um 

carregamento axial constante com 𝑣 = 0,10 e um carregamento cíclico reversível até à rotura. Os 

resultados demonstraram que não existem diferenças relevantes entre utilizar betão projetado e betão 

moldado com características semelhantes. Conclui-se assim, que é indiferente o modo de aplicação do 

betão do encamisamento e, deste modo, cabe ao projetista decidir para cada projeto, pelas suas 

particularidades, qual a solução mais adequada. 

Campione et al. (2014) obtiveram também uma conclusão muito relevante, em relação ao uso de betões 

de alta resistência, através de um modelo desenvolvido (e validado) para prever o comportamento de 

pilares de BA reforçados com encamisamento de BA quando sujeitos a flexão composta e a um 

carregamento uniaxial. Os autores concluíram que este tipo de betões, apesar de permitir uma maior 

capacidade de carga, torna o pilar reforçado menos dúctil. Este comportamento é explicado pelo 

comportamento quase-linear do betão de alta resistência até atingir a sua resistência máxima e com 

um declive acentuado após esta. 

Uma vez apresentados os vários métodos de aplicação do betão do encamisamento, é também 

importante compreender a influência da resistência do betão adicionado. 

Júlio et al. (2006) no seu trabalho estudaram a influência da resistência à compressão do betão 

adicionado na coesão a um substrato de betão já existente. É consensual que a utilização de um betão 

do encamisamento com uma maior resistência conduz a uma diminuição das dimensões do pilar 

reforçado, mas é necessário compreender a influência deste parâmetro na resistência da interface e, 

consequentemente, na resistência e no comportamento do pilar reforçado. Foram executados slant 

shear tests para vários tipos de resistência à compressão do betão adicionado (30, 50 e 100 MPa) e 

com um betão original com uma resistência à compressão de 30 MPa. A superfície foi tratada com uma 

escova de aço em todos os modelos. Nos modelos com uma resistência à compressão do betão original 

igual à resistência à compressão do betão adicionado observou-se uma rotura por coesão, ou seja, por 

corte na interface, idêntica à apresenta na Figura 2.9 (à esquerda). Por outro lado, nos restantes casos, 

em que o betão adicionado possuía uma maior resistência à compressão em relação ao betão original, 

a rotura foi coesiva, ou seja, por esmagamento do betão, idêntica à apresentada na Figura 2.9 (à 

direita). Os autores concluíram ainda que o aumento da resistência do betão adicionado de 30 para 

50 MPa conduz a um aumento da resistência da interface em 12% enquanto um aumento da resistência 

do betão adicionado de 30 para 100 MPa conduz a um aumento de 25% da resistência da interface. 
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De referir que estes valores são uma estimativa conservativa da resistência ao corte uma vez que a 

rotura desses modelos foi coesiva.  

Posteriormente, Santos e Júlio (2011) realizaram ensaios experimentais, analíticos e numéricos por 

forma a estudar, entre outros parâmetros, a influência da rigidez diferencial, ou seja, a diferença das 

rigidezes entre o betão original e o betão do encamisamento. Os autores concluíram, através de 

ensaios slant shear, que o aumento da rigidez diferencial conduz a uma alteração do modo de rotura 

(de adesivo para coesivo), tal como tinha concluído Júlio et al. (2006). 

Conclui-se pela análise dos trabalhos mencionados de Júlio et al. (2006) e Santos e Júlio (2001) que é 

extremamente relevante a utilização de betões de alta resistência no encamisamento, com uma 

resistência superior à resistência do betão original, uma vez que o aumento da rigidez diferencial 

conduz a um aumento da resistência da interface e, consequentemente, da resistência do pilar 

reforçado com este método. A utilização de betões de alta resistência permite a execução de 

encamisamentos com espessuras menores, mitigando as possíveis incompatibilidades com a 

arquitetura. 

 

Figura 2.9 – Tipos de rotura: rotura adesiva (à esquerda) e rotura coesiva (à direita) (Santos e Júlio, 2011). 

Após entendida a influência da resistência à compressão do betão do encamisamento importa também 

perceber a influência da espessura do encamisamento no comportamento do pilar reforçado. 

Lampropoulos et al. (2012) estudaram este parâmetro através de ensaios monotónicos em pilares 

reforçados com este método. Para tal, foram realizados ensaios numéricos para diferentes relações 𝛿/𝑙 

(0,10, 0,30 e 0,60), com uma relação M/V igual a 1,6 e para um encamisamento total e parcial (de 3 

lados). A resistência do betão à compressão do pilar original e do encamisamento era de 30 e 40 MPa. 

Em todos os modelos foi considerada uma superfície do betão original bem rugosa, com coeficientes 

de atrito e coesão de 1 e 0, respetivamente. Os pilares reforçados foram sempre comparados com um 

pilar monolítico com características idênticas. 

Os autores concluíram que, nos dois tipos de encamisamento, a resistência à flexão do pilar reforçado 

aumentou com o aumento da espessura do encamisamento, como seria de esperar, mas a diferença 
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entre a resistência do pilar reforçado e do pilar monolítico respetivo também aumentou. Este aumento 

pode dever-se ao facto de haver uma mudança do tipo de rotura (passagem de rotura coesiva para 

adesiva) à medida que se aumenta a espessura do encamisamento. Para um encamisamento com 

uma relação 𝛿/𝑙 = 0,10 a diferença da resistência do pilar reforçado para o respetivo pilar monolítico 

foi de apenas 10% enquanto para uma relação 𝛿/𝑙 = 0,60 esta diferença já foi de 25%, sendo este valor 

bastante elevado. Para uma relação 𝛿/𝑙 = 0,30 a diferença da resistência do pilar reforçado para o 

respetivo pilar monolítico foi de 15%. O aumento da espessura do encamisamento também traduziu-se 

numa redução significativa da ductilidade, sendo que o pilar reforçado com uma relação 𝛿/𝑙 = 0,60 

apresentou uma redução de 60% em relação ao pilar reforçado com uma relação 𝛿/𝑙 = 0,10. 

Mais tarde, Lage (2016) concluiu, através de um estudo numérico, que para pilares de BA reforçados 

com encamisamento de BA, o aumento da resistência do betão do encamisamento de 35 para 50 MPa, 

mantendo-se a resistência do betão do pilar original igual a 35 MPa, traduz-se num aumento da 

resistência do pilar encamisado. Contudo, caso o aumento da resistência do betão do encamisamento 

seja de 50 para 80 MPa, mantendo a resistência do betão do pilar original igual a 35 MPa, o incremento 

da resistência do pilar reforçado é desprezável.  

Conclui-se assim que o aumento da espessura do encamisamento conduz a uma maior preocupação 

com a resistência da interface, ou seja, é necessário tomar mais medidas, nomeadamente colocar 

conectores metálicos, por forma a garantir uma maior resistência da interface e por conseguinte 

aproximar a resistência do pilar reforçado do pilar monolítico assim como aumentar a sua ductilidade. 

Apesar de, para o mesma relação 𝛿/𝑙 não ser útil a utilização de betões de muita elevada resistência 

(80 MPa), refere-se que a utilização deste tipo de betões conduz a uma diminuição da espessura do 

encamisamento e, consequentemente, a uma menor preocupação com a rugosidade, tornando o 

reforço menos oneroso. 

2.4. Condições de cura e retração do betão do encamisamento 

O fenómeno da retração é muito importante, principalmente neste tipo de reforço, uma vez que o betão 

original e o betão do encamisamento não são construídos ao mesmo tempo e, assim, irão apresentar 

retrações diferentes. As diferentes retrações irão originar tensões na interface, que poderão afetar a 

sua resistência e, consequentemente, a resistência e rigidez do pilar reforçado (Santos e Júlio, 2011). 

Refere-se que este fenómeno é mais grave caso o betão do encamisamento não possua, na sua 

composição, um redutor de retração e para espessuras de encamisamento elevadas (Lampropoulos e 

Dritsos, 2011a). A cura do betão é então de extrema importância para que estes efeitos sejam menos 

pronunciados, apresentando-se na Figura 2.10 um exemplo de fendas ocorridas num pilar de BA devido 

ao mau controlo de cura, sendo que as fendas mais relevantes são as verticais. Importa também referir 

que as condições de humidade do substrato antes da aplicação do betão do encamisamento são 

também relevantes. 

Em relação a este último parâmetro, Emmons (1994) e Austin et al. (1995) referem que antes da 

execução do encamisamento, a superfície do pilar original deve estar seca e o betão antigo saturado 

de modo a obter uma melhor ligação entre as duas camadas. Um substrato demasiado seco pode 
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absorver demasiada água, enquanto um substrato demasiado húmido pode fechar os poros e assim 

impedir a absorção do material novo, diminuindo a resistência da interface e, consequentemente, a 

resistência do pilar reforçado. 

Júlio et al. (2004) indicam, baseando-se em slant shear tests por si realizados, que o humedecimento 

da superfície do betão original antes da aplicação do betão do encamisamento não influencia a 

resistência da interface betão antigo-betão novo. Contudo, como o número de ensaios foi reduzido, 

referem que os resultados não são conclusivos, sendo por isso necessário efetuar mais ensaios. 

 

Figura 2.10 - Fendas ocorridas devido a um mau controlo de cura do betão (Costa, 2014/2015). 

Posteriormente, Santos e Júlio (2011) analisaram experimentalmente a importância das condições de 

cura do betão adicionado na resistência da interface betão antigo-betão novo. Foram consideradas 

duas condições de cura: em laboratório (com condições de temperatura e humidade controladas) e 

exteriores (sujeito a todas as condições adversas). Inicialmente, as retrações medidas 

experimentalmente foram comparadas com os valores teóricos propostos no EC2-1 (2010) tendo-se 

demonstrado que os valores de retração obtidos teoricamente são bastante conservativos, tanto para 

os valores medidos em laboratório, como para os valores medidos no exterior. Os códigos atuais devem 

então ser melhorados de modo a incorporar as considerações deste parâmetro e assim aumentar a 

sua precisão.  

As condições de cura no exterior conduziram a uma resistência à compressão do betão cerca de 13% 

inferior em relação ao betão com condições de cura em laboratório. Posteriormente, através de slant 

shear tests, os autores concluíram que há um decréscimo significativo da resistência da interface entre 

betões de diferentes idades quando mantidos no exterior por comparação com as condições de cura 

em laboratório. Este decréscimo é variável e não correlacionável com a rugosidade na superfície do 

betão original.  

Conclui-se que as condições de cura devem ser controladas em obra, através de ciclos de molhagens 

sucessivos, por forma a obter uma maior resistência da interface e, consequentemente, um melhor 

comportamento do pilar de BA reforçado com encamisamento de BA. 

Mais tarde, Lampropoulos e Dritsos (2011a) estudaram, através de ensaios numéricos, a influência da 

retração em pilares de BA sujeitos a um carregamento monotónico e cíclico. Por forma a avaliar a 
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retração foi considerada uma extensão volumétrica inicial, e esta foi aplicada aos elementos de BA. Os 

autores constataram que o betão não consegue retrair livremente devido à presença das armaduras 

longitudinais, conduzindo assim à formação de trações no betão. Uma vez que estas trações são 

perpendiculares às tensões de compressão devidas ao carregamento a que o pilar está sujeito, origina-

se um estado de tensão biaxial que conduz a uma diminuição da resistência do betão e da rigidez inicial 

do pilar de BA. Refere-se que estas trações são maiores quanto maior for a quantidade de armadura 

longitudinal, devido à maior restrição causada pela mesma. Estas trações irão originar uma perda de 

resistência do betão. 

Os mesmos autores realizaram também modelos numéricos, validados através dos ensaios 

experimentais de Júlio et al. (2005a; 2008) e Vandoros e Dritsos (2006b; 2008), por forma a estudar o 

efeito da retração em pilares de BA reforçados com encamisamento de BA, sujeitos a uma ação 

monotónica e cíclica (Lampropoulos e Dritsos, 2011b). Nestes casos, o encamisamento não consegue 

retrair livremente devido à presença do pilar original e das armaduras do encamisamento. A retração 

origina trações idênticas às referidas por Lampropoulos e Dritsos (2011a), apresentando-se na Figura 

2.11 uma representação das fendas originadas por estas trações. Os autores constataram que quando 

realizado um modelo numérico, deve ser tido em conta a retração (caso o betão não contenha redutores 

de retração) uma vez que sem a contabilização deste parâmetro o comportamento do pilar é 

sobrestimado, aumentando a resistência e rigidez, não estando assim do lado da segurança. 

 

Figura 2.11 - Estado de tensão biaxial do betão do encamisamento. Adaptado de Lampropoulos e Dritsos 
(2011b). 

Pela análise dos dois trabalhos referidos (Lampropoulos et al. (2011a; 2011b)) conclui-se ainda que a 

retração é um parâmetro mais relevante para espessuras de encamisamento mais elevadas e caso o 

betão de reforço não tenha redutores de retração na sua composição. Os redutores de retração devem 

ser utilizados na composição do betão do encamisamento por forma a evitar perdas de resistência do 

betão devido à retração. 
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2.5. Carga instalada no pilar original 

O carregamento existente (carregamento em serviço), antes do pilar ser reforçado, introduz um estado 

de tensão e de extensão que eventualmente poderá ser relevante considerar. De modo a reduzir as 

tensões presentes no pilar original, embora seja difícil a eliminação completa destas, é possível utilizar 

um escoramento ativo (temporário). Caso não seja colocado este escoramento, o encamisamento não 

absorverá os esforços já instalados no pilar original, pelo que irá apenas resistir a acréscimos de 

carregamento (Vandoros e Dritsos, 2006a). É ainda de referir que, neste mesmo caso, as tensões do 

pilar original poderão afetar o comportamento do pilar reforçado e por esta razão são necessários 

estudos de modo a averiguar a influência deste parâmetro.  

Os primeiros autores a estudar este tema foram Ersoy et al. (1993) tendo conduzido ensaios 

experimentais para pilares reforçados com uma relação 𝛿/𝑙 = 0,22. Foi comparado o comportamento 

de três pilares: dois pilares reforçados com encamisamento de BA e um pilar monolítico. Os dois pilares 

reforçados com encamisamento de BA tinham apenas a diferença de um ter sido primeiro sujeito a um 

carregamento axial antes do reforço e outro sujeito a um carregamento axial depois do reforço. Este 

carregamento axial consistia na aplicação de um carregamento equivalente a 75% da resistência axial 

dos pilares originais. De notar que, em geral, os pilares de BA de um edifício corrente não estão sujeitos 

a um carregamento tão elevado, uma vez que este carregamento corresponde às cargas quase-

permanentes (Papanikolau et al., 2013). Seguidamente os pilares foram sujeitos a um carregamento 

de flexão composta (esforço axial mais momento unidirecional), tanto para uma ação monotónica como 

cíclica reversível, simulando (de forma lenta) uma ação sísmica. O pilar monolítico possuía a mesma 

armadura e a mesma secção que os pilares encamisados mas com a betonagem realizada de uma só 

vez e foi também sujeito ao mesmo tipo de carregamento.  

Os resultados permitiram concluir que o efeito da carga instalada no comportamento e resistência de 

pilares reforçados pode ser negligenciável em condições iguais ou mais favoráveis que as 

apresentadas, uma vez que os 3 pilares apresentaram resistências e comportamentos semelhantes. 

Estes resultados foram também obtidos por Júlio et al. (2005a; 2008) embora para pilares com 

características diferentes, tendo estes autores concluído ainda que a carga instalada no pilar original 

afeta a rigidez do pilar reforçado originando reduções de 25% em relação a um pilar com características 

iguais mas sem qualquer carga axial instalada previamente. 

Estes autores realizaram ensaios experimentais para pilares de BA com uma relação 𝛿/𝑙 = 0,175, ou 

seja, um encamisamento menos espesso em relação ao executado por Ersoy et al. (1993), uma relação 

M/V igual a 1, e uma resistência do betão à compressão do pilar original e do encamisamento média 

de 35 e 80 MPa, respetivamente, sendo o betão de reforço de alta resistência. Antes do reforço a 

superfície do pilar original foi tratada com um jacto de areia de modo a obter uma melhor ligação entre 

o betão original e o novo e, depois da colocação do encamisamento, o pilar reforçado foi sujeito a um 

carregamento monotónico (Júlio et al., 2005a) e cíclico (Júlio et al., 2008), em conjunto com um 

carregamento axial com um esforço axial reduzido de 𝑣 =  0,12 (muito inferior ao aplicado por Ersoy et 

al. (1993)).  
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Vandoros e Dritsos (2006a) realizaram também ensaios experimentais para pilares de BA com uma 

relação 𝛿/𝑙 = 0,30 (superior à estudada por Júlio et al. (2005a; 2008)) e M/V igual a 1,5. Utilizaram 

betão moldado, as cintas foram soldadas com um comprimento de 50 mm e não amarradas com um 

ângulo de 135º como utilizado na prática corrente, e não houve qualquer preparação da superfície do 

pilar original. Refere-se que os betões que compõem o pilar reforçado sem qualquer carregamento axial 

instalado no pilar original possuem uma resistência de 27 e 18 MPa, respetivamente o betão do pilar 

original e o do encamisamento, não sendo aconselhável uma vez que a resistência do betão de reforço 

deve ser superior à resistência do pilar original. Refere-se também que foi utilizado um betão do 

encamisamento com uma resistência à compressão mais baixa que o betão do pilar original por forma 

a avaliar a influência da carga instalada no pilar original quando o pilar é reforçado sob as piores 

condições. Os betões que compõem o pilar reforçado com carga axial instalada previamente possuem 

uma resistência de 24 e 35 MPa, respetivamente o betão do pilar original e do encamisamento. A 

diferença entre a resistência do betão do encamisamento do pilar reforçado com e sem carregamento 

axial previamente instalado é significativa (cerca de 50%) e por essa razão é necessário tê-la em conta 

na análise dos resultados. Para além da comparação do pilar com e sem um carregamento axial 

instalado antes do reforço foram também comparados resultados com o pilar original e com um pilar 

monolítico com o mesmas características que os pilares reforçados. O betão do pilar original e do pilar 

monolítico possui uma resistência de 27 e 25 MPa, respetivamente. Para além do pré-carregamento 

axial, com um esforço axial reduzido igual a 0,40, os pilares foram também sujeitos a um carregamento 

cíclico de modo a simular a ação sísmica até à rotura.  

Os autores concluíram que a carga axial instalada no pilar original origina acréscimos de resistência à 

flexão de 15% em relação ao carregamento apenas depois de efetuado o reforço sendo este resultado 

contraditório ao apresentado por Ersoy et al. (1993) e Júlio et al. (2005a; 2008). Esta contradição de 

resultados pode dever-se ao facto de, nos ensaios realizados por Vandoros e Dritsos, os betões do 

encamisamento dos pilares com e sem pré-carregamento axial possuírem resistências bastante 

díspares, sendo a resistência do betão do encamisamento maior no pilar reforçado com pré-

carregamento axial. Para além disso concluíram ainda que o comportamento do pilar com carga axial 

instalada no pilar original é semelhante ao comportamento do pilar monolítico, apresentando uma 

resistência e deformação semelhante e uma rigidez bastante inferior (47,2%) em relação ao pilar 

monolítico.  

Pela análise dos trabalhos apresentados de Ersoy et al. (1993), Júlio et al. (2005a; 2008) e Vandoros 

e Dritsos (2006a) conclui-se que para níveis de tensões habitualmente instalados em pilares, o efeito 

da carga instalada no pilar original no comportamento de pilares de BA reforçados com encamisamento 

de BA pode ser desprezado caso o pilar apresente condições semelhantes ou melhores que as 

apresentadas, nomeadamente, para um pilar com uma relação 𝛿/𝑙 ≤ 0,3 e sem qualquer tipo de 

tratamento da superfície do pilar original, devendo-se apenas ter em atenção à rigidez do pilar 

reforçado, uma vez que esta pode diminuir até quase 50%. Contudo, deve-se avaliar sempre a situação 

e, em casos que não corresponda a esta situação, será de avaliar a necessidade de proceder a um 

escoramento. 
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Takeuti et al. (2008) posteriormente realizaram também ensaios experimentais por forma a verificar a 

influência deste parâmetro para pilares sujeitos apenas a um esforço axial, assim como avaliar a 

contribuição do pilar original para a resistência do pilar reforçado. A superfície do pilar original não foi 

objeto de qualquer preparação. O carregamento axial instalado no pilar original consistiu num esforço 

axial reduzido entre 0,38 e 0,61 e a sua operação está apresentada na Figura 2.12. Foram ensaiados 

pilares com secção quadrada e circular com uma relação de 𝛿/𝑙 igual a 0,3 e com uma resistência 

média do betão à compressão do pilar original e do encamisamento de 30 e 72 MPa, respetivamente, 

sendo este último um betão de alta resistência. De notar que foram estudados vários tipos de cintas do 

encamisamento, incluindo malhas de armaduras com diâmetros de 2,5 e 5 mm sendo estes valores 

inferiores aos mínimos pré-definidos pelo EC2-1 (2010).  

 

Figura 2.12 – Carga instalada enquanto se reforça o pilar de BA com encamisamento de BA (à esquerda). Carga 
instalada num pilar de BA (à direita) (Takeuti et al., 2008). 

Dos resultados experimentais os autores concluíram que, caso o confinamento seja adequado, ou seja, 

se forem cumpridas as disposições prescritas pelos códigos existentes, o pilar original contribui 

inteiramente para a resistência do pilar reforçado e as cargas instaladas no pilar original não afetam de 

forma adversa a capacidade do pilar reforçado. De referir que a validade destes resultados é limitada 

uma vez que os pilares reforçados foram apenas sujeitos a um carregamento axial até à rotura, e este 

carregamento, em zonas sísmicas, pode não ser o mais condicionante. 

Por fim, Papanikolau et al. (2013) realizaram um estudo analítico sobre este efeito para pilares 

circulares e quadrados, para diferentes espessuras do encamisamento e percentagem de armadura 

longitudinal do encamisamento, tendo sido considerada uma ligação perfeita na interface. Para além 

do carregamento axial instalado no pilar original também foi analisado o carregamento de flexão 

composta plana previamente instalado. Os valores de esforço axial reduzido instalado no pilar original 

variaram entre 0,10 e 0,70 enquanto os valores de momento fletor reduzido (𝜇) variaram entre 0,05 e 

0,10. Após este pré-carregamento os pilares foram sujeitos a um carregamento lateral monotónico no 
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seu topo. Foram comparados os resultados de um pilar reforçado sem qualquer carregamento instalado 

no pilar original com os resultados de um pilar reforçado com características semelhantes mas com 

carregamento instalado no pilar original. Para os pilares circulares a relação 𝛿/𝑙 variou entre 0,083 e 

0,170 e para os pilares quadrados foi só considerado um modelo com uma relação 𝛿/𝑙 = 0.30. A 

resistência à compressão do betão original e do encamisamento dos pilares circulares era de 12 e 

20 MPa, respetivamente, enquanto a dos pilares quadrados era de 28 e 55 MPa, respetivamente.  

Através dos resultados analíticos Papanikolau et al. confirmaram as conclusões dos autores anteriores 

(Ersoy et al., 1993; Júlio et al., 2005a,2008; Vandoros e Dritsos, 2006a). Os autores referem ainda que 

o efeito do carregamento axial previamente instalado pode ser desprezado para valores de esforço 

axial reduzido correntes instalados em pilares (𝑣 ≤ 0,70).  

Contudo, caso o carregamento no pilar original envolva momento fletor antes de o pilar ser reforçado, 

a resistência do pilar encamisado diminui até cerca de 40% em relação ao pilar sem qualquer pré-

carregamento, sendo este um decréscimo significativo. Estes efeitos são menos relevantes para 

maiores valores de carregamento axial instalado no pilar original e caso a espessura do encamisamento 

e a percentagem de armadura aumente, como seria de esperar, pois o aumento destes dois parâmetros 

faz com que o encamisamento se torne mais dominante na resistência do pilar reforçado pré-carregado. 

Refere-se que é necessário algum cuidado na análise destes resultados uma vez que foi considerada 

uma interface perfeita entre o betão novo e o betão original. Sugere-se, para comprovar a validade 

destes resultados, a realização de estudos numéricos e/ou experimentais semelhantes, para 

superfícies preparadas com vários tipos de rugosidade. 

2.6. Efeitos de pormenorização inadequada das armaduras do pilar original 

A inadequada pormenorização das armaduras de pilares de BA é uma das causas potenciais do colapso 

de edifícios e que, por esta razão, conduz à necessidade de reforço com encamisamento de BA 

(Kaliyaperumal e Sengupta, 2009). Entende-se como pormenorização inadequada, uma 

pormenorização ineficiente para resistir à ação sísmica, nomeadamente comprimentos de emenda 

reduzidos, espaçamento de cintas excessivo, diâmetro das cintas e/ou dos varões longitudinais 

reduzido, entre outros. 

Bousias et al. (2006) realizaram ensaios experimentais com vista a entender a influência dos reduzidos 

comprimentos de emenda da armadura longitudinal de pilares de BA, quando estes são reforçados com 

encamisamento de BA. Os pilares apresentavam uma relação 𝛿/𝑙 = 0,150 e M/V igual a 1,6. O betão 

do pilar original possuía uma resistência à compressão de 37 MPa. O betão do encamisamento foi 

projetado e possuía uma resistência à compressão de 55 MPa. Não se utilizaram quaisquer medidas 

especiais para assegurar uma melhor ligação do encamisamento ao pilar original, nomeadamente, a 

criação de uma rugosidade extra na superfície e/ou a utilização de conectores. Foram estudados 3 

comprimentos de emenda dos pilares originais quando utilizado apenas um varão longitudinal em cada 

canto do pilar original: (i) 15 vezes o diâmetro dos varões longitudinais; (ii) 30 vezes o diâmetro dos 

varões longitudinais e (iii) 45 vezes o diâmetro dos varões longitudinais. Os pilares reforçados foram 
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sujeitos a um carregamento horizontal cíclico para avaliar a sua resposta à ação sísmica, e a um esforço 

axial reduzido (𝑣 = 0,1) para simular as ações quase-permanentes do pilar original. 

Pela análise dos resultados os autores concluíram que quando é utilizado este tipo de reforço, o 

comprimento de emenda da armadura longitudinal do pilar original influencia o comportamento do pilar 

de BA reforçado. Constatou-se que o aumento da emenda do pilar original de 15 para 45 vezes o 

diâmetro da armadura longitudinal traduz-se num aumento de cerca de 20% da resistência do pilar 

reforçado enquanto um aumento da emenda do pilar original de 15 para 30 vezes o diâmetro da 

armadura longitudinal traduz-se num aumento de 10% da resistência do pilar reforçado. Concluiu-se 

também que o aumento do comprimento de emenda do pilar original, quando este é reforçado com 

encamisamento de BA, conduz a uma diminuição dos danos no encamisamento, nomeadamente 

fendilhação e delaminação, assim como um aumento da dissipação de energia. 

Conclui-se que para condições semelhantes ou piores que as apresentadas, o comprimento de emenda 

do pilar original afeta o comportamento do pilar reforçado quando utilizado este método de reforço e 

que, por essa razão, este parâmetro deve ser tido em conta no dimensionamento e pormenorização de 

pilares reforçados com este método. De notar que, quanto maior for a quantidade de armadura do 

encamisamento, menor será a importância deste efeito, uma vez que o encamisamento terá um papel 

mais relevante na resistência do pilar reforçado. 

Não tendo sido encontrados mais estudos sobre este tema, recomenda-se a realização de ensaios 

experimentais e/ou numéricos por forma a perceber a influência de outros parâmetros, como o 

espaçamento das cintas do pilar original, no comportamento do pilar reforçado com este tipo de reforço. 

2.7. Influência de danos no pilar original 

Uma outra razão pela qual os pilares de BA são reforçados, prende-se com o seu elevado estado de 

degradação, e.g., devido a uma ação extrema, como é o caso de um sismo. Por exemplo, após o sismo 

do México de 1985, muitos dos pilares dos edifícios danificados pelo sismo foram reforçados com 

encamisamento de BA, apresentando-se na Figura 2.13 um exemplo deste reforço (Aguilar et al., 1989).  

É relevante avaliar a resistência dos pilares danificados reforçados com encamisamento de BA, uma 

vez que o seu comportamento pode ser diferente do comportamento de pilares idênticos, mas não 

danificados antes de reforçados com o mesmo tipo de reforço. Caso o comportamento e a resistência 

sejam diferentes é necessário ter em conta esta informação no dimensionamento, na pormenorização 

e na execução do reforço. 
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Figura 2.13 - Reforço de um pilar danificado com encamisamento de BA (Aguilar et al., 1989). 

Bett et al. (1988) analisaram experimentalmente a eficácia do encamisamento de BA no reforço de 

pilares curtos de BA de modo a aumentar a sua resistência lateral. Foram ensaiados pilares de BA com 

uma relação 𝛿/𝑙 = 0,25, tendo os pilares originais uma pormenorização típica de zonas sísmicas dos 

Estados Unidos da América (EUA) dos anos de 1950-1960. Os pilares foram numa primeira fase 

sujeitos a uma ação cíclica até à formação de danos consideráveis. Posteriormente, foi removido todo 

o betão deteriorado, a superfície do betão original foi tratada usando um jacto de areia para aumentar 

a rugosidade e colocaram-se conectores metálicos para aumentar a resistência da interface. Após a 

colocação das armaduras do encamisamento, este foi betonado utilizando um betão projetado. 

Posteriormente os pilares reforçados foram novamente sujeitos a uma ação cíclica lateral no seu topo 

até à rotura. 

Os autores concluíram que os danos no pilar inicial não influenciam significativamente a resistência e 

rigidez do pilar reforçado e, que a capacidade lateral do pilar reforçado pode ser calculada com 

precisão, assumindo um comportamento monolítico entre o pilar original e o encamisamento, nas 

condições mencionadas. 

Mais tarde, Alcocer e Jirsa (1990) avaliaram, entre outros parâmetros, a resposta de elementos de BA 

encamisados, tendo sido ensaiadas 4 ligações viga-pilar interiores à escala real com pormenorizações 

dos anos 50 nos EUA. Estas ligações primeiramente foram sujeitas a um carregamento cíclico e depois 

reparadas e reforçadas com encamisamento de BA e sujeitas de novo a um carregamento idêntico, até 

à rotura. Os autores verificaram que a inclusão de um encamisamento de BA pode mudar o conceito 

estrutural de viga forte-pilar fraco para viga fraca-pilar forte, ou seja, permite a passagem de uma rotura 

frágil para uma rotura dúctil. Concluíram também que os danos no pilar original influenciam a resistência 

e a rigidez do pilar significativamente, diminuindo estas em 65 e 55%, respetivamente, em relação à 

ligação não danificada e encamisada, contrariando os resultados obtidos por Bett et al. (1988). Esta 

contradição de resultados pode ter ocorrido devido a uma diferença na percentagem de armadura do 
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encamisamento, na espessura do encamisamento ou no tipo de tratamento da superfície do pilar 

original. 

Alcocer e Jirsa (1993) corroboraram as conclusões anteriores de Alcocer e Jirsa (1990). Os autores 

avaliaram experimentalmente o método do encamisamento de BA como um modo de reforço de 

ligações viga-pilar tendo ensaiado 4 ligações reforçadas a uma escala real. Estas foram sujeitas a um 

carregamento cíclico até à rotura. Refere-se que toda a superfície do pilar original foi picada à mão, 

expondo os agregados, por forma a melhorar a resistência da interface e consequentemente a 

resistência do pilar reforçado. Os autores concluíram que os danos no pilar original originam 

diminuições na resistência e rigidez de 63 e 52%, em relação ao encamisamento de um pórtico não 

danificado. De referir também que, com a presença de danos no pilar original, as curvas histeréticas 

tornam-se mais estreitas reduzindo a capacidade de dissipação de energia do pilar reforçado. 

Posteriormente, Rodriguez e Park (1994) apresentaram um trabalho sobre ensaios experimentais em 

pilares de BA com dimensionamento e pormenorização típicos dos anos anteriores a 1970 na Nova 

Zelândia. Inicialmente, os pilares foram sujeitos a uma ação cíclica até à rotura e, depois, foram 

reparados e reforçados com encamisamento de BA e sujeitos de novo a uma ação cíclica até à rotura. 

Foram também reforçados pilares não danificados de modo a perceber a influência deste parâmetro. 

Para além do carregamento cíclico, os pilares reforçados foram também sujeitos a um carregamento 

axial com um esforço axial reduzido igual a 0,1 por forma a simular as cargas presentes no pilar original. 

De referir que esta carga só é aplicada a todo o pilar reforçado se for utilizado um escoramento ativo. 

O pilar reforçado possuía uma relação 𝛿/𝑙 = 0,29 e a resistência do betão original e do encamisamento 

era de 20 e 30 MPa, respetivamente. A superfície do betão original, antes do encamisamento, foi picada 

de modo a garantir uma rugosidade com uma amplitude de 2 a 3 mm. No caso dos pilares danificados, 

todo o betão deteriorado e delaminado foi removido.  

As curvas histeréticas dos pilares reforçados com o pilar original não danificado foram praticamente 

iguais às dos pilares reforçados com o pilar original danificado demonstrando assim que os danos do 

pilar original não influenciam o comportamento e a capacidade resistente do pilar reforçado, para 

condições semelhantes ou melhores que as apresentadas. Este resultado está de acordo com os 

resultados de Bett et al. (1988). Contudo, para condições semelhantes ou piores que as apresentadas 

por Alcocer e Jirsa (1990; 1993), os danos no pilar original podem afetar significativamente o 

comportamento do pilar reforçado e por isso é necessário uma avaliação cuidada no dimensionamento 

das soluções quando o pilar original apresenta danos.  

Refere-se que a melhor solução, neste tipo de situações, é remover todo o betão deteriorado, tratar a 

superfície do pilar original aumentando a sua rugosidade recorrendo a hidrodemolição, jacto de areia, 

ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente, e eventualmente colocar conectores metálicos 

na interface. Assim, aumenta-se a resistência na interface, a resistência do pilar reforçado e, por 

conseguinte, melhora-se o comportamento do pilar reforçado. 
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2.8. Influência da corrosão das armaduras do pilar original e do 

encamisamento 

A corrosão das armaduras de pilares de BA é uma anomalia com especial relevância no caso de 

estruturas sujeitas a ambientes agressivos, e.g., em zona costeira, e por essa razão sujeitas à ação de 

sais marinhos. A corrosão dos varões provoca a fendilhação, delaminação e posterior destacamento 

do betão de recobrimento, assim como a perda de secção e redução da ductilidade das armaduras e, 

por conseguinte, uma diminuição significativa da resistência e rigidez da estrutura (Costa, 2014/2015). 

Deste modo é necessário entender quais as consequências em termos de comportamento, resistência 

e rigidez, de encamisar um pilar com armaduras corroídas. 

Ramírez et al. (1991) referem uma boa técnica de reparação da armadura longitudinal do pilar original 

quando esta se encontra corroída. Primeiro deve-se proceder à limpeza da superfície do pilar com uma 

escova de aço e à pintura dos varões corroídos da armadura longitudinal original com um primário rico 

em zinco. Após esta limpeza, deve-se aplicar um produto de resina epóxida-poliuretano nas armaduras 

corroídas por forma a absorver possíveis expansões da armadura. Este processo é benéfico pois 

permite limpar apenas o perímetro exposto da armadura corroída. Contudo, tem como consequência a 

redução da aderência entre a argamassa de reparação e o betão original. 

Posteriormente, Jorge et al. (2012) desenvolveram um trabalho experimental por forma a averiguar a 

eficiência do uso de um revestimento anticorrosivo em varões lisos e nervurados, com e sem corrosão. 

As características deste revestimento são importantes uma vez que, como já referido por Ramírez et 

al. (1991), podem conduzir a uma diminuição da aderência entre o betão adicionado e as armaduras. 

Foram realizados ensaios para três tipos de argamassa de reparação: (i) pasta cimentícia, areia, 

resinas sintéticas, sílica de fumo e fibras de poliamida (polyamide fibres) (tipo A); (ii) betão reforçado 

com fibras (fibre-reinforced plain cement concrete) (tipo B) e (iii) ligante hidráulico cimentício (hydraulic 

binder), resinas sintéticas, areia, sílica de fumo e fibras sintéticas (tipo C). Para cada tipo de argamassa 

de reparação foi utilizado um tipo de revestimento anticorrosivo: (i) para o tipo A foi utilizada uma resina 

epóxida, à base de cimento, modificada; (ii) para o tipo B foi utilizada uma proteção contra a corrosão 

com um mineral cimentício e (iii) para o tipo C foi utilizada uma resina sintética numa solução aquosa, 

pigmentos inibidores de corrosão e enchimento mineral. Refere-se que cada solução representa uma 

medida utilizada na prática corrente. 

Os autores concluíram que, para os varões lisos, a utilização de uma das técnicas mencionadas 

aumenta a resistência da ligação entre o betão e o aço, independentemente de o varão estar ou não 

corroído, à exceção do revestimento anticorrosivo do tipo C, este não deve ser utilizado. Os varões 

lisos corroídos revestidos com proteções anticorrosivas apresentaram uma maior resistência na 

ligação, devendo-se ao facto de aumentar a superfície de contacto entre a argamassa de reparação e 

o varão, devido à presença de concavidades. 

No que respeita aos varões nervurados, o revestimento anticorrosivo diminuiu a resistência da ligação 

no caso dos varões corroídos e não corroídos, devendo-se este resultado à importância da interação 

mecânica induzida pelas nervuras. 
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Conclui-se que a adoção de uma pintura cimenticia no caso de varões lisos deve ser utilizada e para 

os varões nervurados não deve ser utilizado qualquer revestimento anticorrosivo. 

Posteriormente, Zhao et al. (2016) avaliaram experimentalmente o efeito da corrosão das armaduras 

do pilar original e do encamisamento caso seja utilizado este tipo de reforço. O grau de corrosão da 

armadura do pilar original variou entre 0, 5 e 10% e o grau de corrosão da armadura do encamisamento 

variou entre 0, 5, 10, 15 e 20%, tendo-se estudado várias combinações. Os pilares originais 

primeiramente foram carregados axialmente até 50% da sua resistência máxima teórica por forma a 

simular a combinação de ações permanentes. Depois de encamisados, os pilares reforçados foram 

sujeitos a um carregamento axial até à rotura. Os pilares apresentavam uma relação 𝛿/𝑙 = 0,3. Foi 

utilizado um betão para o pilar original e para o encamisamento como uma resistência à compressão 

de 35 MPa. A superfície dos pilares originais foi parcialmente picada, por forma a criar concavidades 

com uma profundidade de 10 mm, com intervalos de 80 mm ao longo do comprimento do pilar, como 

apresentado na Figura 2.14.  

Para os diferentes graus de corrosão da armadura do pilar original (0, 5 e 10%), os pilares reforçados 

apresentaram um comportamento e uma resistência bastante semelhantes, demonstrando que o 

encamisamento compensa o efeito da pré corrosão. 

Por outro lado, quando as armaduras do encamisamento estão também corroídas, ocorre um grande 

decréscimo da capacidade resistente do pilar reforçado. Para um grau de corrosão das armaduras do 

pilar original e do encamisamento de 5 e 20%, respetivamente, a resistência do pilar reforçado é cerca 

de 65% da resistência do pilar reforçado com apenas as armaduras do pilar original corroídas com o 

mesmo grau de corrosão. Para um grau de corrosão das armaduras do pilar original e do 

encamisamento de 10 e 20%, respetivamente, sendo este o caso mais desfavorável, a resistência do 

pilar reforçado é cerca de 55% da resistência do pilar reforçado com apenas as armaduras do pilar 

original corroídas com o mesmo grau de corrosão. Como seria de esperar, quanto maior o grau de 

corrosão das armaduras do pilar original e do encamisamento, maior será também a redução da 

resistência do pilar reforçado. De referir que, usualmente, as armaduras do encamisamento não se 

encontram corroídas, uma vez que o encamisamento deverá ser construído tendo em conta a 

agressividade do meio ambiente. 

Por outro lado, quando as armaduras do encamisamento estão também corroídas, ocorre um grande 

decréscimo da capacidade resistente do pilar reforçado. Para um grau de corrosão das armaduras do 

pilar original e do encamisamento de 5 e 20%, respetivamente, a resistência do pilar reforçado é cerca 

de 65% da resistência do pilar reforçado com apenas as armaduras do pilar original corroídas com o 

mesmo grau de corrosão. Para um grau de corrosão das armaduras do pilar original e do 

encamisamento de 10 e 20%, respetivamente, sendo este o caso mais desfavorável, a resistência do 

pilar reforçado é cerca de 55% da resistência do pilar reforçado com apenas as armaduras do pilar 

original corroídas com o mesmo grau de corrosão. Como seria de esperar, quanto maior o grau de 

corrosão das armaduras do pilar original e do encamisamento, maior será também a redução da 

resistência do pilar reforçado. De referir que, usualmente, as armaduras do encamisamento não se 
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encontram corroídas, uma vez que o encamisamento deverá ser construído tendo em conta a 

agressividade do meio ambiente. 

 

Figura 2.14 - Tratamento da superfície antes do encamisamento. Adaptado de Zhao et al. (2016). 

Constatou-se também que independentemente do grau de corrosão da armadura do pilar original e do 

encamisamento, não ocorre o escorregamento entre o pilar original e o encamisamento, e o pilar 

reforçado comporta-se monoliticamente.  

Por fim, conclui-se que a resistência à compressão e a rigidez do pilar encamisado diminuem com o 

aumento do grau de corrosão das armaduras do pilar original, mas para um grau de corrosão das 

armaduras do pilar original até 10%, e em condições semelhantes ou mais favoráveis que as 

apresentadas, a corrosão não influencia a resistência e o comportamento do pilar reforçado.  

De referir que este resultado foi obtido para um carregamento axial, e este, em regiões sísmicas, pode 

não ser o mais condicionante. É necessária a realização de ensaios para pilares sujeitos a um 

carregamento cíclico no topo por forma a validar os resultados para esta ação. 

Refere-se também que o efeito dos diferentes graus de corrosão das armaduras no comportamento do 

pilar reforçado pode depender da relação 𝛿/𝑙 e da quantidade de armadura do encamisamento e do 

pilar original. Deste modo, sugere-se, como futuro desenvolvimento, a realização de ensaios 

experimentais por forma a avaliar a influência da corrosão, com a alteração dos parâmetros 

mencionados. 

2.9. Pormenorização das armaduras do encamisamento 

A pormenorização das armaduras do encamisamento, nomeadamente as cintas e os varões 

longitudinais, é muito importante. Caso a pormenorização não seja boa, o comportamento do pilar 

reforçado não será adequado ( Alcocer, 1993; Alcocer e Jirsa, 1993; Kaliyaperumal e Sengupta, 2009). 
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Existem vários fatores que devem ser tidos em conta na pormenorização das armaduras do 

encamisamento, como por exemplo o diâmetro dos varões longitudinais e a sua disposição na secção, 

o diâmetro das cintas, o seu espaçamento e amarração e a amarração da armadura longitudinal à 

fundação. 

A continuidade dos varões longitudinais do encamisamento deve ser assegurada, caso seja necessário 

o reforço à flexão do pilar. Caso a laje seja suportada por vigas, existe uma grande dificuldade em 

passar os varões longitudinais do encamisamento pelas vigas e, nestes casos, os varões longitudinais 

podem ser agrupados nos cantos. Contudo, a utilização deste tipo de pormenorização pode conduzir a 

uma rotura por aderência. 

Alcocer e Jirsa (1990) testaram experimentalmente pilares de BA reforçados com encamisamento de 

BA tendo concluído que a utilização de agrupamento de varões não tem uma influência significativa na 

resistência de pilares reforçados com encamisamento de BA.  

Os mesmos autores, posteriormente, através de ensaios experimentais de ligações pilar-viga, (Alcocer, 

1993; Alcocer e Jirsa, 1993), corroboraram estas conclusões, tendo concluído igualmente que aquando 

da furação da laje ou viga para colocação da armadura longitudinal do encamisamento, os orifícios 

executados devem ser o mais largos possível, por forma a permitir a colocação do betão e garantir uma 

boa aderência entre os varões e o betão.  

Mais tarde, Rodriguez e Park (1994) compararam, através de ensaios experimentais (referidos no 

capítulo 2.7), a utilização de armadura distribuída à volta do perímetro do pilar original com o 

agrupamento de varões nos 4 cantos de um pilar quadrado. Os autores concluíram também que a 

utilização de uma armadura longitudinal distribuída ao longo do perímetro do pilar original, não conduz 

a um melhoramento do comportamento sísmico do pilar reforçado.  

Kaliyaperumal e Sengupta (2009) referem no seu trabalho que, de modo a não danificar o pilar original, 

constituído usualmente por um betão com uma resistência reduzida, a quantidade de orifícios na laje 

para a colocação dos varões longitudinais do encamisamento deve ser minimizada, ou seja, é 

recomendada a utilização de varões longitudinais com um maior diâmetro mas em menor quantidade. 

Os autores referem ainda que, caso necessário, os varões longitudinais adicionais podem ser 

colocados nos cantos (agrupados) evitando assim a furação de orifícios através das vigas, sem 

qualquer desvantagem, corroborando assim as conclusões de Alcocer e Jirsa (1990; 1993), Alcocer 

(1993) e Rodriguez e Park (1994). Relativamente à sobreposição da armadura longitudinal do 

encamisamento, os autores mencionam que esta deve ser executada entre pisos uma vez que nestas 

zonas os esforços são menores. 

Relativamente à amarração dos varões longitudinais do encamisamento à fundação (ou laje), Júlio et 

al. (2003) referem alguns pormenores que devem ser tidos em conta para que haja uma boa ligação 

dos varões ao betão, nomeadamente: 

(i) É necessária uma limpeza cuidada dos orifícios executados para amarrar a armadura 

longitudinal do encamisamento, utilizando ar comprimido. Uma má limpeza destes orifícios 
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pode originar o escorregamento dos varões longitudinais, apresentado na Figura 2.15, 

conduzindo assim a uma diminuição da resistência do pilar reforçado; 

(ii) Posteriormente a esta limpeza, os varões longitudinais devem ser ancorados/selados utilizando 

uma resina epóxida. 

 

Figura 2.15 - Rotura e escorregamento da armadura longitudinal do pilar devido a uma má limpeza (Júlio et al. 
2003). 

A pormenorização das cintas é crucial no reforço de pilares por encamisamento de BA, uma vez que 

uma boa pormenorização das cintas reduz o risco de rotura por corte no pilar, assim como o risco de 

encurvadura dos varões longitudinais e garante uma melhor eficiência do confinamento do betão e, 

consequentemente, uma maior resistência e rigidez do pilar reforçado (Takeuti et al., 2008). 

Gomes (1992), através de um estudo experimental sobre este tipo de reforço, concluiu que a forma 

mais eficaz para obter um comportamento monolítico do pilar reforçado é colocando as cintas do 

encamisamento desfasadas das cintas do pilar original e com um espaçamento igual a metade destas. 

Os autores referem ainda que as armaduras do encamisamento não devem ser reduzidas junto às 

ligações viga-pilar e, apresentam também armaduras mínimas (longitudinais e transversais) propostas 

pelo CEB (1989), apresentadas na Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 - Armaduras mínimas no encamisamento de BA. Adaptado de Gomes (1992). 

Posteriormente, Gomes e Appleton (1994) desenvolveram um trabalho experimental por forma a avaliar 

a influência da pormenorização das cintas do encamisamento. Os pilares originais foram ensaiados até 

à rotura, reparados e reforçados com encamisamento de BA e por fim foram sujeitos a ações cíclicas 

alternadas até à rotura. O reforço por encamisamento de BA incluiu a remoção do betão deteriorado do 

pilar original, expondo as armaduras do pilar original, para garantir uma melhor ligação ao novo betão. 

Após a execução dos ensaios, os autores concluíram que o aumento do número de cintas do 
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encamisamento traduz-se num aumento de ductilidade e capacidade de dissipação de energia mas 

não num aumento de resistência do pilar reforçado, como seria de esperar. 

Thermou et al. (2007) no seu trabalho avaliaram, através de um modelo validado, a influência da 

percentagem de armadura transversal do encamisamento no comportamento de pilares reforçados com 

este método. De referir que foi utilizado um betão do pilar original e do encamisamento com uma 

resistência à compressão de 16 e 20 MPa.  

Verificou-se que o aumento da percentagem da armadura transversal conduz a baixos acréscimos da 

resistência do pilar reforçado (10%), mas a um grande aumento da ductilidade (30%), aproximando-se 

do pilar monolítico. Este resultado está de acordo com o obtido por Gomes e Appleton (1994). Conclui-

se assim que a percentagem de armadura transversal é um parâmetro muito importante no 

dimensionamento deste método, uma vez que afeta a ductilidade e a capacidade de dissipação de 

energia do pilar reforçado. 

Por fim, Vandoros e Dritsos (2008) estudaram, entre outros parâmetros, a soldadura das extremidades 

das cintas em comparação com a dobragem destas por forma a formar um ângulo de 135º, como 

prescrito no EC2-1 (2010). Os autores concluíram que caso não seja possível dobrar as pontas das 

cintas de maneira a formar um ângulo de 135º (devido à reduzida espessura do encamisamento), estas 

devem ser soldadas, tal como apresentado na Figura 2.17, impedindo assim a sua abertura e, 

consequentemente, a encurvadura dos varões longitudinais.  

 

Figura 2.17 - Soldadura das cintas do encamisamento. Adaptado de Vandoros e Dritsos (2008). 

2.10. Metodologias de cálculo 

Uma vez entendida a importância dos diversos parâmetros no comportamento e resistência de pilares 

de BA reforçados com encamisamento de BA, é necessário compreender e discutir as várias 

metodologias de cálculo desenvolvidas e que têm vindo a ser utilizadas, desde as mais simples, como 

a utilização dos coeficientes de monolitismo, às mais complexas, como a modelação numérica, nas 

quais é necessário considerar as características da interface. 

2.10.1.   Coeficientes de monolitismo 

O cálculo da resistência e deformação de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA através 

do EC8-3 (2017) é realizado com o auxílio dos coeficientes de monolitismo. Estes coeficientes são 

fatores de correção aplicados às características do pilar monolítico, por forma a obter as características 

do respetivo pilar reforçado. 
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Esta metodologia possui algumas simplificações nomeadamente: (i) ausência de escorregamento entre 

o betão original e o novo, considerando assim uma ligação perfeita na interface; (ii) as características 

do betão do encamisamento são aplicadas a todo o pilar reforçado e (iii) consideração do carregamento 

axial a atuar conjuntamente no pilar original e no encamisamento. 

Os coeficientes de monolitismo utilizados nos códigos são antigos, e o efeito de parâmetros como a 

espessura do encamisamento e o tipo de encamisamento (total ou parcial) não são contabilizados. 

Estes parâmetros influenciam o comportamento do pilar reforçado (Lampropoulos et al., 2012). 

É então necessária uma revisão destes coeficientes e o desenvolvimento de novos coeficientes de 

monolitismo, mais abrangentes e precisos que os apresentados nos códigos. 

Lampropoulos et al. (2012), através de modelos numéricos, calcularam coeficientes de monolitismo de 

resistência, rigidez e deslocamento/rotação na cedência e na rotura, apresentados em (2), para 

diferentes valores de espessura do encamisamento (25, 75 e 150 mm) e para dois tipos de 

encamisamento: total e aberto (de 3 lados), apresentados na Figura 2.18. Estes coeficientes foram 

comparados com os coeficientes de monolitismo utilizados no EC8-3 (2004) de modo a avaliar a 

validade destes últimos. De referir que este não é o código mais recente e o utilizado a nível nacional. 

 

𝐾𝐹 =
[𝐹𝑚á𝑥]𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑜

[𝐹𝑚á𝑥]𝑀𝑜𝑛𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜
, 𝐾𝑘 =

[
𝐹𝑦

𝛿𝑦
⁄ ]

𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑜

[
𝐹𝑦

𝛿𝑦
⁄ ]

𝑀𝑜𝑛𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜

, 𝐾𝛿,𝜃𝑦
=

[𝛿𝑦]
𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑜

[𝛿𝑦]
𝑀𝑜𝑛𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜

, 𝐾𝛿,𝜃𝑢
=

[𝛿𝑢]𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑜

[𝛿𝑢]𝑀𝑜𝑛𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜
  (2) 

sendo que: 

 𝐾𝐹, 𝐾𝑘, 𝐾𝛿,𝜃𝑦
 e 𝐾𝛿,𝜃𝑢

 representam os coeficientes de monolitismo de resistência, rigidez e 

deslocamento/rotação na cedência e último, respetivamente; 

 𝐹𝑦 e 𝐹𝑚á𝑥 representam a carga na cedência e na rotura, respetivamente; 

 𝛿𝑦 e 𝛿𝑢 representam o deslocamento na cedência e na rotura, respetivamente; 

 𝜃𝑦 e 𝜃𝑢 representam a rotação na cedência e na rotura, respetivamente. 

 

Figura 2.18 - Encamisamento total (à direita) e encamisamento parcial, de 3 lados (à esquerda). Adaptado de 
Gomes e Appleton (1997). 

Primeiramente os autores validaram o seu modelo com outros ensaios experimentais realizados 

(Vandoros e Dritsos, 2006b; Júlio et al., 2008). O modelo desenvolvido para o cálculo dos coeficientes 

de monolitismo foi o de Vandoros e Dritsos (2006b). Neste modelo foi considerada a retração do betão 

do encamisamento, algo que já se demonstrou ter influência (Lampropoulos e Dritsos, 2011a; 2011b). 
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Foi também considerado uma superfície do betão original rugosa, com coeficientes de atrito e coesão 

de 1 e 0, respetivamente.  

As cintas do pilar reforçado com encamisamento parcial (de 3 lados) atravessaram os pilares originais, 

por forma a garantir um comportamento mais próximo do monolítico. Neste tipo de encamisamento, a 

direção do carregamento foi perpendicular ao lado não encamisado, tendo sido considerada essa como 

a direção mais critica. Em ambos os encamisamentos considerou-se um esforço axial reduzido igual a 

0,2 a atuar no pilar original por forma a simular as cargas quase-permanentes a que o pilar está sujeito. 

Posteriormente os autores desenvolveram um estudo paramétrico por forma a compreender os efeitos 

dos diferentes parâmetros referidos (espessura e tipo de encamisamento) e propuseram novos 

coeficientes de monolitismo apresentados na Tabela 2.1 e Tabela 2.2. 

Tabela 2.1 - Coeficientes de monolitismo para o encamisamento total, diferentes valores de relação 𝛿/𝑙 e um 
valor de esforço axial reduzido de 0,2. Adaptado de Lampropoulos et al. (2012). 

 Coeficientes de monolitismo 

 𝛿/𝑙 𝐾𝐹 𝐾𝑘 𝐾𝛿,𝜃𝑦
 𝐾𝛿,𝜃𝑢

 

Valores propostos 

0,10 0,90 0,70 1,30 0,95 

0,30 0,85 0,55 1,50 1,00 

0,60 0,75 0,75 1,05 2,85 

Valores apresentados no EC8-3 (2004) - 0,90 0,95 1,05 1,00 

Pela análise da Tabela 2.1, no que se refere aos coeficientes de monolitismo de deslocamento último 

propostos, constata-se que estes são semelhantes ao valor proposto pelo EC8-3 para um 

encamisamento com uma relação 𝛿/𝑙 de 0,10 e 0,30 mas, para uma relação 𝛿/𝑙 = 0,60, o valor proposto 

é quase três vezes superior ao apresentado pelo código, concluindo-se que o valor apresentado no 

EC8-3 é conservativo. Relativamente aos coeficientes de monolitismo de deslocamento na cedência 

propostos verifica-se que, de modo geral, estes são semelhantes ao apresentado pelo EC8-3. Contudo, 

o coeficiente de monolitismo de rigidez apresentado no EC8-3, é muito superior aos propostos, não 

sendo conservativo. No que se refere aos coeficientes de monolitismo de resistência propostos verifica-

se que para encamisamentos com uma relação 𝛿/𝑙 de 0,10 e 0,30 o valor apresentado pelo EC8-3 é 

válido. Contudo, caso o encamisamento apresente uma relação 𝛿/𝑙 = 0,60 o valor proposto pelo EC8-

3 não é conservativo e pode sobrestimar a resistência. 
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Tabela 2.2 - Coeficientes de monolitismo para o encamisamento de 3 lados, diferentes valores de relação δ/l e 
um valor de esforço axial reduzido de 0,2. Adaptado de Lampropoulos et al. (2012). 

 Coeficientes de monolitismo 

 𝛿/𝑙 𝐾𝐹 𝐾𝑘 𝐾𝛿,𝜃𝑦
 𝐾𝛿,𝜃𝑢

 

Valores propostos 

0,10 0,85 0,55 1,70 1,15 

0,30 0,80 0,55 1,40 1,10 

0,60 0,75 0,25 3,00 1,00 

Valores apresentados no EC8-3 (2004) - 0,90 0,95 1,05 1,00 

Pela análise da Tabela 2.2 verifica-se que relativamente aos coeficientes de monolitismo de 

deslocamento último, estes são semelhantes ao valor apresentado pelo EC8-3. Contudo, no que se 

refere aos coeficientes de monolitismo de deslocamento em cedência, os propostos pelos autores, são 

muito diferentes do valor apresentado no EC8-3, sendo o valor deste último inferior e, 

consequentemente, conservativo. O coeficiente de monolitismo de rigidez proposto pelo EC8-3 é 

superior a todos os valores propostos por Lampropoulos et al. e por isso não é conservativo. No que 

se refere aos coeficientes de monolitismo de resistência, apenas existe uma diferença significativa caso 

o encamisamento apresente uma relação 𝛿/𝑙 = 0,6. Neste caso, caso se utilize o valor prescrito pelo 

EC8-3 está-se a sobrestimar a resistência do pilar reforçado em 15%. 

Conclui-se que, muitas vezes, os coeficientes de monolitismo utilizados pelo EC8-3 (2004) não são 

conservativos, principalmente os de rigidez. Os coeficientes de monolitismo propostos pelos autores 

são mais realistas que os apresentados no Eurocódigo, uma vez que não utilizam um único valor para 

cobrir todas as situações, mas utilizam coeficientes para vários tipos de situações, nomeadamente, 

diferentes espessuras e tipo de encamisamento. Estes coeficientes podem ser utilizados caso as 

condições sejam semelhantes ou mais favoráveis que as apresentadas, nomeadamente para uma 

superfície mais rugosa que a apresentada. Salienta-se que os valores propostos foram comparados 

com os valores apresentados no EC8-3 (2004) e este não é o código mais recente a nível nacional, 

uma vez que já existe o EC8-3 (2017). 

2.10.2.   Outras metodologias 

Apesar da utilização dos coeficientes de monolitismo ser a metodologia mais utilizada para o cálculo 

da resistência de pilares reforçados por encamisamento de BA, existem outras metodologias estudadas 

por diversos autores que, apesar de serem mais complexas, dão uma estimativa do comportamento do 

pilar reforçado quando este é sujeito conjuntamente a um carregamento cíclico ou monotónico e axial 

(Thermou et al., 2014). A análise do comportamento de pilares de BA reforçados com este método pode 

também ser efectuada através de uma modelação numérica, considerando as características da 

interface. Esta modelação permite obter um comportamento mais preciso do elemento a reforçar, mas 

tem como principal desvantagem a necessidade de um maior esforço computacional. 
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Thermou et al. (2007) desenvolveram um modelo iterativo para calcular o diagrama força - 

deslocamento quando um pilar reforçado com este método é sujeito a um carregamento lateral 

monotónico no topo. Os autores consideram o escorregamento na interface como sendo o parâmetro 

que mais influencia o comportamento de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA e, por 

esta razão, o seu modelo baseia-se na comparação da resistência da interface com as tensões 

atuantes. Como já referido no capítulo 2.2 o mecanismo da resistência da interface é composto pela 

coesão, atrito e efeito de ferrolho. As tensões atuantes são calculadas através das tensões provocadas 

pela flexão. O cálculo é realizado iterativamente, para aumentos regulares de curvatura do pilar 

reforçado, assumindo que as tensões atuantes não podem exceder as tensões resistentes na interface.  

Os autores concluíram que a resposta de pilares de BA reforçados com encamisamento de BA é muito 

influenciada pelo modelo de interface utilizado e que um modelo mais sensível, que descreva com mais 

detalhe a resistência na interface, permite obter melhores resultados. O modelo analítico criado dá uma 

estimativa inferior da resposta dos membros encamisados e pode ser considerado como conservativo. 

Posteriormente, Thermou et al. (2014) desenvolveram um outro modelo analítico para prever o 

comportamento de pilares de BA com pormenorizações antigas reforçados com encamisamento de BA, 

mas desta vez, sujeitos a um carregamento cíclico inverso. Este modelo é baseado no modelo anterior 

de Thermou et al. (2007) mas foi modificado por forma a ter em conta o carregamento cíclico na 

interface, uma vez que neste caso ocorre a degradação da resistência da interface ao longo dos vários 

ciclos. Para cada acréscimo de curvatura é calculado o momento fletor para um carregamento axial 

constante. Este procedimento é efetuado até à rotura. Os autores concluíram que o parâmetro que 

mais influencia o modelo analítico desenvolvido é o espaçamento entre fendas, uma vez que as forças 

de corte na interface são transferidas entre metade do espaçamento das fendas. A partir deste 

parâmetro é possível calcular a as tensões de corte presentes na interface e, assim, controlar a 

resposta do pilar reforçado. 

É importante referir que estes dois modelos referidos (Thermou et al., 2007; 2014) apresentam uma 

complexidade elevada, sendo necessário um grande esforço computacional e, consequentemente, 

podem não ser úteis para uma análise preliminar do comportamento e resistência de pilares de BA 

reforçados com este método. 

Campione et al. (2014) desenvolveram um modelo analítico, validado com os resultados experimentais 

de Ersoy et al. (1993) e de Takeuti et al. (2008), para prever o comportamento de pilares de BA 

reforçados com encamisamento de BA, quando sujeitos a flexão composta. Este modelo, ao contrário 

dos modelos apresentados anteriormente, não tem em conta a rugosidade da interface e o seu 

escorregamento, uma vez que foi considerada uma ligação perfeita na interface. Não tem também em 

conta a retração uma vez que foi considerada a utilização de um betão com retardadores de retração. 

No modelo, é considerado o confinamento induzido pelas cintas do pilar original e do encamisamento 

em planta e em altura e o risco de encurvadura da armadura longitudinal.  
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Os autores concluíram que para relações 𝛿/𝑙 entre 0,13 e 0,33 (valores usualmente adotados) a 

eficiência das cintas2 do encamisamento é, em geral, entre 0,35 e 0,7, quando são utilizados apenas 

quatro varões longitudinais. Consequentemente, em geral, pode-se considerar que o betão do 

encamisamento não está confinado. 

Concluíram também que os efeitos de segunda ordem, relacionados com a encurvadura dos varões 

longitudinais, podem ser negligenciados para uma relação entre espaçamento das cintas e diâmetro 

dos varões longitudinais menor que 4,5. 

Minafò (2015) apresentou uma abordagem mais prática e menos complexa de calcular a resistência, e 

de prever o comportamento de uma secção de um pilar quadrado de BA encamisado com BA, sujeito 

a flexão composta. O autor desenvolveu um modelo, que tal como o referido anteriormente (Campione 

et al., 2014), tem também em conta o efeito do confinamento em planta e em altura das cintas do pilar 

original e do encamisamento no aumento da resistência do betão do pilar original e do encamisamento 

e considera uma ligação perfeita entre o pilar original e o encamisamento. Neste modelo é 

negligenciada a retração do betão novo, tendo já sido referido no capítulo 2.4 que este parâmetro pode 

originar efeitos negativos caso a espessura do encamisamento seja elevada, ou não seja utilizado um 

betão com retardadores de retração (Lampropoulos e Dritsos, 2011a). Ao contrário do referido por 

Campione et al. (2014), este modelo não necessita de uma análise computacional sendo útil para uma 

análise preliminar do comportamento do pilar reforçado. 

O modelo é baseado na utilização do método do diagrama retangular de modo a calcular a resistência 

da secção do pilar, com base em equações de equilíbrio simples de esforço axial e momento fletor, 

como se de um pilar de BA não reforçado se tratasse. A curva momento fletor–esforço normal (M-N) é 

calculada através de 5 pontos do domínio, apresentados na Figura 2.19: 

(1) Tração pura. Despreza-se o betão do pilar original e do encamisamento; 

(2) Todas as armaduras à tração, com tensão igual a 𝑓𝑦𝑑; 

(3) Armaduras longitudinais da zona superior da secção (de acordo com a Figura 2.19) encontram-

se à compressão com tensão igual a 𝑓𝑦𝑑; 

(4) Armaduras longitudinais da zona inferior da secção (de acordo com a Figura 2.19) encontram-

se à tração com tensão igual a 𝑓𝑦𝑑; 

(5) Compressão pura. 

                                                      
2 A eficiência das cintas é um parâmetro que mede a percentagem da área de betão que está efetivamente a ser 

cintada numa determinada secção. 
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Figura 2.19 – Modelo proposto para o cálculo dos 5 pontos do domínio. Adaptado de Minafò (2015). 

Pela comparação deste modelo com um modelo numérico e com ensaios experimentais de Ersoy et al. 

(1993) verifica-se que o modelo desenvolvido é conservativo uma vez que as curvas apresentadas 

apresentam-se contidas nas curvas dos ensaios experimentais e do modelo numérico, ou seja, dá uma 

estimativa inferior da capacidade resistente do pilar reforçado 

Este modelo é bastante útil para uma análise preliminar de um pilar de BA reforçado com 

encamisamento de BA e, por forma a ter em conta a rugosidade na superfície, podem-se utilizar os 

coeficientes de monolitismo apresentados no capítulo 2.10.1. Deste modo é possível obter resultados 

mais precisos. 

Por fim, Minafò et al. (2016) desenvolveram um modelo que permite o cálculo do diagrama momento-

curvatura de pilares de BA quadrados, reforçados com encamisamento de BA, quando sujeitos a uma 

ação de flexão composta (momento unidirecional mais carregamento axial). Tal como nos dois modelos 

anteriormente apresentados (Campione et al., 2014 e Minafò, 2015), este também considera uma 

ligação perfeita na interface e inclui o efeito do confinamento das cintas e da encurvadura dos varões 

longitudinais. Ao contrário do modelo anteriormente desenvolvido por Minafò (2015), este é baseado 

na determinação de pontos arbitrários do diagrama momento–curvatura e envolve um maior tempo de 

cálculo. A precisão deste modelo depende do número de iterações que forem realizadas. 

Conclui-se que, à semelhança do modelo apresentado anteriormente (Minafò, 2015), este também 

pode ser utilizado de uma maneira preliminar para calcular a resistência de pilares de BA reforçados 

com encamisamento de BA e, por forma a ter em conta a interface, podem ser utilizados os coeficientes 

de monolitismo apresentados no capítulo 2.10.1. 
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3. Recomendações de apoio ao projeto 

3.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentadas recomendações de apoio ao projeto do reforço de pilares de BA com 

encamisamento de BA tendo por base toda a informação apresentada no capítulo 2. Este tipo de reforço 

é correntemente utilizado com o objetivo de aumentar a resistência e/ou a rigidez de pilares, sobretudo 

em função da ação sísmica, e ainda alterar o modo de rotura no pilar (rotura frágil) para a viga (rotura 

dúctil).  

3.2. Caracterização do estado do elemento a reforçar 

Antes da execução do reforço é necessário proceder a uma inspeção, recolha de informação disponível 

e análise das condições de segurança, de modo a caracterizar corretamente a estrutura, assim como 

caracterizar as patologias existentes (Costa, 2014/2015). Primeiramente deve ser efetuada uma análise 

do projeto (caso exista). Deve ser caracterizado geometricamente o elemento a reforçar, 

nomeadamente em termos de dimensões e quantidades e localização de armaduras, utilizando um 

pacómetro. O estado de conservação do substrato, nomeadamente o betão e as armaduras deve ser 

observado e diagnosticado utilizando técnicas adequadas (medição da corrosão, da profundidade de 

carbonatação, penetração de cloretos, fissuração, entre outros), por forma a analisar as suas 

patologias. A resistência dos materiais e outras propriedades mecânicas deve ser determinada através 

de ensaios in situ e/ou em laboratório, como por exemplo através de ensaios de carotes, pull-off tests, 

pull-out tests, entre outros. É conveniente medir a dureza superficial (através do esclerómetro de 

Schmidt) assim como realizar um ensaio de propagação de ultra-sons para definir diferentes áreas de 

qualidade de betão, de modo a não utilizar ensaios destrutivos. Caso não haja correspondência entre 

o projeto e a realidade ou caso não exista projeto deve ser realizado um levantamento mais exaustivo. 

Com base nesta informação, deverá ser concebido o reforço de modo a minimizar o custo da 

intervenção e a alteração na utilização da construção durante a execução dos trabalhos de reforço 

(Gomes e Appleton, 1997). 

3.3. Tipos de encamisamento 

O reforço de pilares de BA por encamisamento de BA é usualmente executado em toda a secção 

(denominado por encamisamento total). Porém, por restrições arquitetónicas, pode ser considerado 

apenas em algumas das faces do pilar (designado por encamisamento parcial). Este é tipicamente o 

caso de pilares do bordo ou de canto de um edifício, existindo restrição do exterior. Neste caso a 

resistência da interface apresenta um papel predominante em assegurar um comportamento monolítico 

e por essa razão é necessário ter uma atenção especial no dimensionamento, pormenorização e 

execução. 
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Quanto ao tipo de esforços, o encamisamento pode ser dividido em dois grupos: 

(1) Caso o encamisamento tenha como função aumentar a resistência à flexão e à compressão, 

situação recorrente em reforço sísmico, é executado ao longo de todo o comprimento do pilar 

e os varões longitudinais do encamisamento devem atravessar a laje e amarrar à fundação de 

modo a garantir a passagem de esforços da viga para o pilar reforçado e garantir a continuidade 

entre pisos (Figura 3.1 a)); 

(2) Caso o encamisamento tenha como função aumentar apenas a resistência à compressão, não 

é necessário que seja aplicado em todo o comprimento do pilar original e os varões 

longitudinais de reforço não têm que ser amarrados na laje (Figura 3.1 b)). Nestes casos o 

encamisamento irá apenas confinar o pilar original que, deste modo, regista um acréscimo de 

resistência a cargas axiais.  

 

Figura 3.1 – Tipos de encamisamento: a) encamisamento com função de reforço à flexão; b) encamisamento 
com função de reforço apenas à compressão. Adaptado de Campione et al. (2014). 

3.4. Escoramento do pilar original 

Um aspeto importante a ser mencionado neste método de reforço está relacionado com a forma como 

este é aplicado. Pode existir uma diferença significativa em reforçar um elemento com cargas e sem 

cargas aplicadas. 

No caso do reforço de pilares de BA por encamisamento de BA, os pilares a encamisar estão já sujeitos 

a cargas (combinação de ações quase-permanente), incluindo o peso próprio dos elementos 

estruturais, revestimentos, paredes divisórias, entre outros. Dependendo das situações, as 

tensões/extensões correspondentes podem ser relevantes e, nestes casos, deve ser tida em conta a 

utilização de um escoramento, o qual pode também ser utilizado para evitar deformações, ou mesmo 

o colapso, durante a reparação. Se este for utilizado, então o encamisamento e o pilar original irão 
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funcionar em conjunto para a totalidade da carga aplicada e não apenas para o acréscimo de carga 

(diferença entre o valor para o estado limite último (ELU) e o valor da combinação quase-permanente).  

O escoramento da estrutura, apresentado na Figura 3.2, é uma solução cara e, usualmente, é realizado 

através de macacos hidráulicos e de uma estrutura de reação provisória, a qual pode nem sempre ser 

viável, uma vez que pode não ser fácil adotar um suporte adequado para a colocação deste (por 

exemplo, no caso de algumas pontes). 

 

Figura 3.2 - Exemplo de um escoramento de um pilar de BA (http://www.superiorscaffold.com/shoring-up-the-aaa-
mid-atlantic-headquarters-building-philadelphia-pa/). 

Para pilares de BA com valores de esforço axial reduzido correntes, nomeadamente 𝑣 ≤ 0,70, não é 

necessário utilizar qualquer escoramento no pilar uma vez que a carga não irá conduzir a um efeito 

negativo na resistência do pilar reforçado (Ersoy et al., 1993; Júlio et al., 2005a, 2008; Vandoros e 

Dritsos, 2006a; Papanikolau et al., 2013). 

De referir que quanto maior for a espessura do encamisamento e a percentagem da armadura 

longitudinal do mesmo, para níveis de esforço axial reduzido correntes, menor será a influência das 

cargas do pilar original uma vez que o encamisamento tornar-se-á mais dominante na resistência do 

pilar reforçado (Papanikolau et al., 2013). 

3.5. Dimensionamento 

O reforço do pilar é classificado consoante o incremento da secção inicial de BA. Se a área da secção 

encamisada for menor do que o dobro da área da secção inicial então o reforço é considerado ligeiro, 

caso contrário o reforço é denominado de significativo e neste caso pode desprezar-se a contribuição 

da secção inicial para a resistência do pilar reforçado (Gomes e Appleton, 1997). Dependendo do 

estado de conservação do pilar original e da caracterização mecânica dos materiais, cabe ao projetista 

decidir se considera uma contribuição total, parcial ou nula do pilar original. 

O dimensionamento pode ser realizado assumindo um comportamento monolítico do pilar reforçado e, 

eventualmente, considerando um fator de correção, denominado por coeficiente de monolitismo, por 

forma ter em conta o comportamento não monolítico do pilar reforçado. 

A resistência inicialmente é calculada com base nas relações constitutivas dos materiais novos, 

admitindo que não existem danos no pilar original e que existe uma ligação perfeita entre o betão 

original e o betão novo, como se se tratasse de uma secção de BA considerando duas camadas de 



46 

armadura (que podem ter resistências diferentes). O EC8-3 (2017) refere, na secção A.4.2.2, que 

simplificadamente pode ser assumido que as propriedades do betão do encamisamento se aplicam a 

toda a secção reforçada. 

Por forma a ter em conta o aumento da resistência à compressão do betão original devido à cintagem 

devem ser utilizadas as equações (3 a 7) presentes na secção 3.1.9 do EC2-1 (2010) e 5.4.3.2.2 do 

EC8-1 (2010): 

𝑓𝑐𝑘,𝑐 = 𝑓𝑐𝑘(1,000 + 5,0
𝜎2

𝑓𝑐𝑘
), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜎2 ≤ 0,05𝑓𝑐𝑘 (3) 

𝑓𝑐𝑘,𝑐 = 𝑓𝑐𝑘(1,125 + 2,5
𝜎2

𝑓𝑐𝑘
), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜎2 ≥ 0,05𝑓𝑐𝑘 (4) 

휀𝑐2,𝑐 = 휀𝑐2(𝑓𝑐𝑘,𝑐/𝑓𝑐𝑘)2  (5) 

휀𝑐𝑢2,𝑐 = 휀𝑐𝑢2 + (0,2𝜎2/𝑓𝑐𝑘)  (6) 

𝜎2

𝑓𝑐𝑘

≈
𝜎3

𝑓𝑐𝑘

= 0,5𝛼𝜔𝑤  (7) 

sendo: 

 𝑓𝑐𝑘,𝑐 o valor característico da tensão de rotura do betão cintado à compressão aos 28 dias de 

idade; 

 𝑓𝑐𝑘 o valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade; 

 𝜎2, 𝜎3 a tensão efetiva de compressão lateral no estado limite último devido à cintagem; 

 휀𝑐2,𝑐 a extensão do betão cintado à compressão correspondente à tensão máxima 𝑓𝑐; 

 휀𝑐2 a extensão do betão à compressão correspondente à tensão máxima 𝑓𝑐; 

 휀𝑐𝑢2,𝑐 a extensão útima do betão cintado à compressão; 

 휀𝑐𝑢2 a extensão útima do betão à compressão; 

 𝛼 o coeficiente de eficácia do confinamento; 

 𝜔𝑤 a taxa mecânica volumétrica de cintas. 

Refere-se que quando são utilizados apenas 4 varões longitudinais no encamisamento, um em cada 

canto, o betão do encamisamento pode ser considerado como não confinado (Campione et al., 2014), 

uma vez que, nestes casos, as cintas do encamisamento não irão ter uma influência significativa no 

aumento da resistência à compressão do betão do encamisamento. 

Devem ser considerados encamisamentos com menores espessuras, recorrendo-se a betões de alta 

resistência no encamisamento, com uma resistência superior à resistência do betão original, por forma 

a reduzir a preocupação com o tratamento da superfície do pilar original e, consequentemente, tornando 

o reforço menos dispendioso (Júlio et al., 2006; Santos e Júlio, 2011; Lampropoulos et al., 2012). Uma 

menor espessura conduzirá também a uma alteração menos significativa da massa da estrutura e, por 

conseguinte, a dinâmica da estrutura não será afetada (Karayannis et al., 2008). Contudo, refere-se 

que a espessura do encamisamento deve ser adequada para a colocação da armadura longitudinal e 

transversal do encamisamento com o recobrimento adequado, devendo ser adotada uma espessura 

mínima de 50 mm (Gomes e Appleton, 1997). 
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Em relação ao tratamento da superfície do pilar original, caso os pilares de BA não estejam danificados, 

para espessuras de encamisamento inferiores a 30% da largura do pilar original e uma relação M/V 

igual ou superior a 1,5 não é necessário aumentar a rugosidade da superfície e/ou aplicar conectores 

metálicos por forma a obter um comportamento monolítico (Lampropoulos et al., 2007).  

Se for necessário aumentar a rugosidade da superfície e/ou aplicar conectores metálicos, então a 

resistência da interface deve ser calculada através da equação (1), apresentada no capítulo 2.2., e 

comparada com as tensões atuantes, por forma a garantir um comportamento monolítico do pilar 

reforçado. 

Após definidas todas as características dos materiais existentes deve-se proceder ao cálculo da 

resistência dos pilares de BA encamisados com BA, como se de uma secção monolítica se tratasse. 

Por fim, são aplicados os coeficientes de monolitismo apresentados na secção A.4.2.2 do EC8-3 (2017): 

 𝐾𝑉𝑅
= 0,90 aplicado ao esforço transverso resistente da secção monolítica; 

 𝐾𝑀𝑦
= 1,00 aplicado ao momento de cedência da secção monolítica; 

 𝐾𝛿,𝜃𝑢
= 1,00 aplicado à deformação/rotação última da secção monolítica; 

 𝐾𝛿,𝜃𝑦
= 1,05 aplicado à deformação/rotação em cedência da secção monolítica. 

São também disponibilizados na Tabela 3.1 outros coeficientes de monolitismo, mais realistas que os 

propostos pelo EC8-3, uma vez que utilizam coeficientes de monolitismo para diferentes espessuras 

de encamisamento e para diferentes tipos de encamisamento, nomeadamente total e parcial e 3 lados 

(Lampropoulos et al., 2012). De referir que estes coeficientes são válidos para uma superfície do betão 

original rugosa com coeficientes de atrito e de coesão de 1 e 0, respetivamente, ou para uma maior 

rugosidade. 

Tabela 3.1 - Coeficientes de monolitismo propostos por Lampropoulos et al. (2012). 

Tipo de encamisamento 𝜹/𝒍 

Coeficientes de monolitismo 

𝐾𝐹 𝐾𝑘 𝐾𝛿,𝜃𝑦
 𝐾𝛿,𝜃𝑢

 

 

0,10 0,90 0,70 1,30 0,95 

0,30 0,85 0,55 1,50 1,00 

0,60 0,75 0,75 1,05 2,85 

 

0,10 0,85 0,55 1,70 1,15 

0,30 0,80 0,55 1,40 1,10 

0,60 0,75 0,25 3,00 1,00 
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Pode também ser realizado um dimensionamento mais preciso (ou utilizar os dois métodos) recorrendo-

se à modelação do pilar e simulando o comportamento da interface entre os dois betões. Este método 

é mais complexo e envolve um maior esforço de cálculo pois os mecanismos de transferência de carga 

na interface são de difícil análise e devem ser quantificados com precisão.  

Se os pilares forem dimensionados para resistir a uma ação sísmica, então deve ser tida em conta a 

redução dos valores de coesão e do coeficiente de atrito da interface em cada ciclo. De um ponto de 

vista prático é idêntico considerar desde o início um coeficiente de atrito e de coesão inferior e não 

considerar a degradação da interface (Lampropoulos e Dritsos, 2011b).  

A quantificação da rugosidade da interface, nomeadamente o coeficiente de atrito e de coesão, pode 

ser estimada, de uma forma preliminar, através da secção 6.2.5 (2) do EC2-3 (2010). Mais tarde esta 

deve ser confirmada com o auxílio do método 2D LRAM (Santos e Júlio, 2008), apresentado no capítulo 

3.8. 

No desenvolvimento do modelo, os efeitos de segunda ordem, relacionados com a encurvadura dos 

varões longitudinais do encamisamento, podem ser desprezados para uma relação entre o 

espaçamento das cintas e o diâmetro dos varões longitudinais menor que 4,5 (Campione et al., 2014). 

Dependendo das tensões/deformações presentes no pilar original estas devem ser consideradas, caso 

não seja utilizado um escoramento, e de modo a obter um dimensionamento mais rigoroso 

(Papanikolau et al., 2013).  

Outros dois fatores importantes a considerar na modelação do pilar reforçado são a retração diferencial 

e a rigidez diferencial devido à diferença de idades entre os materiais utilizados e às diferentes 

resistências do betão original e do encamisamento (Santos e Júlio, 2011; Lampropoulos et al., 2011a; 

2011b). Caso se trate de pilares de pontes pode também ser importante considerar os efeitos das 

variações de temperatura. 

O dimensionamento pode ainda ser realizado de uma maneira simplificada através dos modelos 

presentes na literatura, em que não é necessário ter em conta a quantificação da rugosidade da 

interface, como por exemplo o de Minafò (2015). 

3.6. Pormenorização das armaduras 

A pormenorização das armaduras longitudinais e transversais do encamisamento é muito importante 

por forma a garantir um bom desempenho do pilar reforçado. Existem várias disposições para as 

armaduras dependendo do tipo de encamisamento, as quais são apresentadas na Figura 3.3. 

Caso seja total, o encamisamento deve ser semelhante ao apresentado na Figura 3.3a), utilizando-se 

conectores apenas se necessário. Se o encamisamento for parcial, existem várias formas de executar 

este tipo de reforço, apresentadas entre a Figura 3.3b) e a Figura 3.3f): (i) cinta ligada por soldadura a 

uma barra metálica colocada exteriormente ao pilar (Figura 3.3b)) (ii) cinta do encamisamento 

embebida dentro do pilar original através de um furo (Figura 3.3c)) (iii) cinta do encamisamento 

colocada num orifício no pilar original (Figura 3.3d)) (iv) cinta do encamisamento ligada por soldadura 
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a cantoneiras unidas através de uma barra de aço (Figura 3.3e)) e (v) cinta ligada por soldadura a 

cantoneiras fixadas em duas extremidades do pilar original através de buchas metálicas (Figura 3.3f)). 

 

Figura 3.3 - Disposições de armadura consoante o encamisamento seja total ou parcial (Gomes e Appleton, 
1997). 

Existem diversas regras apresentadas na secção 9.5 do EC2-1 (2010) que devem ser cumpridas 

relativamente aos diâmetros e espaçamentos das armaduras longitudinais e transversais, 

apresentando-se as mais relevantes nas equações (8-12): 

∅𝑚í𝑛 = 8 𝑚𝑚; (8) 

𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 𝑀á𝑥 [
0,10𝑁𝑒𝑑

𝑓𝑦𝑑

; 0,002𝐴𝑐] (9) 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04𝐴𝑐, fora das zonas de emenda de sobreposição (10) 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,08𝐴𝑐, nas zonas de emenda de sobreposição (11) 

𝑠𝑐𝑙,𝑚á𝑥 = 𝑚í𝑛 [

20 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟õ𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

400 𝑚𝑚

] (12) 

 numa secção circular o número de varões longitudinais deve ser superior a 4 e numa secção 

poligonal deve ser colocado pelo menos um varão em cada ângulo; 

 o diâmetro das cintas deve ser superior a 6 mm ou um quarto do diâmetro máximo dos varões 

longitudinais; 

sendo que: 



50 

 ∅𝑚í𝑛 representa o diâmetro mínimo da armadura longitudinal; 

 𝐴𝑠,𝑚í𝑛 representa a área total de armadura longitudinal mínima; 

 𝑁𝑒𝑑 representa o valor de cálculo do esforço normal de compressão; 

 𝐴𝑐 representa a área de betão; 

 𝐴𝑠,𝑚á𝑥 representa a área total de armadura longitudinal máxima; 

 𝑠𝑐𝑙,𝑚á𝑥 representa o espaçamento máximo das cintas. 

Existem também diversas regras caso os pilares constituam elementos primários de resistência à ação 

sísmica. Estas apresentam-se na secção 5.4 e 5.5 do EC8-1 (2010). 

No que diz respeito à armadura longitudinal, diversos autores também recomendam: 

 varões com um maior diâmetro mas em menor quantidade por forma a evitar danificar o betão 

aquando da furação da laje (Kaliyaperumal e Sengupta, 2009); 

 mínimo de 4 varões, 1 em cada canto, com um diâmetro mínimo igual a 12 mm (Gomes, 1992; 

Gupta et al., 2015); 

 armadura longitudinal preferencialmente distribuída ao longo do perímetro do pilar reforçado. 

Contudo, caso seja necessário o reforço à flexão e não se possam distribuir os varões 

longitudinais devido à presença das armaduras de vigas, as armaduras longitudinais do 

encamisamento podem ser agrupadas nos cantos, sem qualquer desvantagem desde que os 

requisitos dos códigos sejam satisfeitos (Alcocer e Jirsa, 1990; 1993; Alcocer, 1993; Rodriguez 

e Park, 1994). 

Relativamente às cintas do encamisamento, os autores recomendam: 

 um diâmetro igual ou superior a 8 mm e a 1/3 do diâmetro dos varões longitudinais (Penelis e 

Kappos, 1997); 

 um espaçamento máximo de 200 mm e, junto às ligações viga-pilar, não deve exceder os 

100 mm (Penelis e Kappos, 1997; Gupta et al., 2015); 

 um espaçamento igual a metade do espaçamento das cintas do pilar original, devendo estar 

desfasadas destas (Gomes, 1992); 

 o ângulo de amarração das extremidades das cintas deve ser igual a 135º, com um 

comprimento de amarração mínimo de 100 mm (Gupta et al., 2015; Kaliyaperumal e Sengupta, 

2009); 

 caso não seja possível dobrar as pontas das cintas por forma a formular um ângulo de 135º, 

como referido no EC2-1 (2010) estas podem ser soldadas com um comprimento de soldadura 

de 50 mm (Vandoros e Dritsos, 2008). 

3.7. Execução do encamisamento 

3.7.1. Preparação da superfície 

Após o dimensionamento e a pormenorização do pilar encamisado, uma correta execução do reforço 

é muito importante para o sucesso da operação. 
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Quando é necessário aumentar a rugosidade da superfície do pilar original podem ser adotadas 

diversas técnicas por forma a obter um comportamento próximo do monolítico. Os melhores resultados 

são obtidos utilizando um jacto de areia, apresentado na Figura 3.4, jacto de água a alta pressão, ou 

outra técnica que crie uma rugosidade equivalente (Penelis e Kappos, 1997; Júlio et al., 2004). 

Recomenda-se a utilização de uma destas técnicas referidas em qualquer uma das seguintes 

situações: (i) para pilares com uma relação 𝛿/𝑙 > 0,30; (ii) pilares com uma relação M/V menor que 1,5; 

(iii) pilares com encamisamento parcial e/ou (iv) pilares danificados. Caso não seja possível utilizar as 

técnicas referidas ou quando é apenas necessário a criação de uma rugosidade ligeira recomenda-se 

a utilização de uma escova de aço para a criação de uma rugosidade na superfície embora esta técnica 

confira uma menor resistência da interface (Júlio et al., 2004; Kaiyaperumal e Sengupta, 2009). 

 

Figura 3.4 - Tratamento da superfície utilizando jacto de areia (Júlio, 2001). 

Não deve ser utilizado nenhum equipamento que cause forças de impacto na estrutura, como por 

exemplo o martelo pneumático ou o martelo elétrico, uma vez que este origina micro-fissuração no 

substrato, conduzindo a uma diminuição da resistência da interface e, consequentemente uma menor 

resistência e rigidez do pilar reforçado (Abu-Tair et al., 1996). 

Após a criação da rugosidade, a superfície deve ser limpa utilizando um jacto de água ou ar comprimido 

de modo a retirar as poeiras e assim permitir uma melhor aderência ao novo betão 

(Gomes e Appleton, 1997). 

Relativamente à utilização de colas de modo a aumentar a resistência da interface, recomenda-se que 

estas não sejam utilizadas para superfícies tratadas com jacto de areia, jacto de água a alta pressão, 

ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente, uma vez que irá conduzir a uma diminuição da 

resistência do pilar reforçado (Climaco e Regan, 2001; Júlio et al., 2005b; Kaliyaperumal e Sengupta, 

2009). Aconselha-se, caso a superfície não apresente estas rugosidades referidas, a criação de 

rugosidade ao invés de utilização de colas na superfície por forma a melhorar a resistência da interface. 

3.7.2. Colocação de conectores 

O uso de conectores metálicos é crucial e recomendado em diversas situações, nomeadamente: 

(i)  pilares danificados (referido no capítulo 3.7.3); (ii) pilares com encamisamento parcial e (iii) pilares 

curtos. O uso de conectores metálicos nestas situações diminui o risco de escorregamento na interface 
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e aproxima o comportamento do pilar reforçado do pilar monolítico equivalente (Júlio et al., 2005a; 

2008). Refere-se que estes não irão influenciar significativamente o valor de carga para o qual ocorre 

o deslizamento da interface mas irão aumentar a resistência ao escorregamento (Júlio et al., 2010). 

Existem diversos tipos de conectores utilizados na prática corrente. Sugere-se a utilização dos varões 

e as ancoragens químicas da Hilti adequados para betão fissurado e não fissurado, como por exemplo 

o Hilti HCC-B com a ancoragem química HIT-RE 500 

(https://www.hilti.co.uk/medias/sys_master/documents/h5e/9107967770654/HCC-B-Brochure-

Brochure-ASSET-DOC-LOC-2543540.pdf). De referir que estes conectores são utilizados usualmente 

para reforçar tabuleiros de betão com uma nova camada de betão.  

Os varões são colocados perpendicularmente à superfície do pilar (como apresentado na Figura 3.5) e 

selados utilizando uma ancoragem química. 

 

Figura 3.5 – Conectores tipo a utilizar. 

Quando são utilizados conectores é importante especificar uma série de parâmetros, nomeadamente 

o diâmetro e localização dos furos, a técnica de limpeza dos mesmos, o tipo de conector e o respetivo 

comprimento de amarração e a cola (Júlio, 2014/2015). A posição dos conectores deve ser previamente 

revista no projeto para que a furação do pilar original não intercete as armaduras longitudinais e 

transversais. 

3.7.3. Pilares danificados 

O pilar original deve ser tratado antes de reforçado caso este apresente danos, por exemplo devido a 

uma ação sísmica. Esta operação pode ser mais ou menos morosa consoante o estado de degradação 

do pilar original. Assim, dependendo dos danos no pilar original, o nível de tratamento da superfície do 

pilar original pode variar: 

(1) Caso o pilar se apresente fortemente degradado deve-se remover o betão deteriorado e deixar 

as armaduras do pilar original livres, tal como apresentado na Figura 3.6 a), por forma a garantir 

uma melhor ligação entre o betão antigo e o betão novo;  

(2) Caso o pilar não apresente uma degradação significativa, isto é, se só o betão do recobrimento 

estiver degradado, deve-se retirar essa mesma camada deixando expostas as armaduras do 

pilar original, tal como apresentado na Figura 3.6 b).  
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Figura 3.6- Tipos de preparação da superfície. Adaptado de Gomes e Appleton (1997). 

Posteriormente, todas as armaduras do pilar original que se encontrem degradadas devem ser 

reparadas, a superfície deve ser preparada utilizando um jacto de areia, jacto de água a alta pressão 

ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente e deve ser limpa utilizando um jacto de água por 

forma a remover as poeiras existentes. Caso a nível de tratamento da superfície do pilar original seja o 

apresentado na Figura 3.6 b), devem ser colocados conectores metálicos na interface por forma a 

melhorar o comportamento do pilar reforçado e aproximá-lo de um comportamento monolítico 

(Bett et al., 1988; Rodriguez e Park, 1994). 

3.7.4. Corrosão das armaduras 

A corrosão das armaduras do pilar original é uma anomalia que tem particular importância em estruturas 

sujeitas a ambientes agressivos, nomeadamente zonas costeiras, devido à presença de sais marinhos. 

Nestas situações devem ser seguidos os seguintes procedimentos (Sohanghpurwala, 2006): 

(1) Todo o betão contaminado deve ser removido; 

(2) As armaduras corroídas devem ser limpas utilizando um jacto de areia; 

(3) Aplicação de uma pintura anticorrosiva cimentícia caso a armadura longitudinal seja constituída 

por varões lisos; 

Caso a armadura seja composta por varões nervurados não é necessário proceder a qualquer pintura 

anticorrosiva (Jorge et al., 2012). Nestes casos recomenda-se apenas que os varões sejam limpos 

utilizando um jacto de areia. 

Para pilares de BA com um grau de corrosão das armaduras do pilar original até 10%, caso a superfície 

do pilar seja tratada utilizando um jacto de areia, ou outra técnica que crie uma rugosidade equivalente, 

tenha uma relação 𝛿/𝑙 ≤ 0,30, e o pilar seja dimensionado para resistir à compressão, não é necessário 

limpar as armaduras corroídas por forma a obter um comportamento monolítico (Zhao et al., 2016).  

3.7.5. Colocação das armaduras 

Após a reparação do pilar original (se necessário) e da preparação da sua superfície são colocadas as 

armaduras do encamisamento, incluindo as cintas e os varões longitudinais. Relativamente a este 

passo na execução do encamisamento referem-se pormenores importantes a ter em conta: 

 Na execução de orifícios na laje para a colocação da armadura longitudinal do encamisamento 

deve haver a preocupação de executar orifícios com a disposição apresentada na Figura 3.7. 
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O varão longitudinal deve ficar centrado no furo, com uma distância (dmin) desde a face do varão 

até ao bordo do furo maior que o diâmetro do varão longitudinal e no mínimo 10 mm (EC2-

1, 2010), por forma a garantir um bom envolvimento do varão pelo betão do encamisamento 

(Alcocer e Jirsa, 1993; Alcocer, 1993); 

 A sobreposição das emendas da armadura longitudinal deve ser feita a meia altura do pilar 

(Kaliyaperumal e Sengupta, 2009); 

 Na amarração dos varões longitudinais do encamisamento à fundação devem ser seguidos os 

seguintes procedimentos (Júlio et al., 2003): 

(1) Furação dos orifícios com dimensão e profundidade adotada segundo a especificação 

da ancoragem química do fabricante; 

(2) Limpeza cuidada dos orifícios, por forma a evitar o escorregamento da armadura, 

através de ar comprimido. Pode também ser utilizado jacto de água mas os orifícios 

devem ser completamente secos antes da aplicação da cola; 

(3) Colocação e ancoragem da armadura longitudinal de acordo com o fabricante. 

 

Figura 3.7 - Esquema de um furo na laje para a colocação dos varões longitudinais. 

3.7.6. Colocação e cura do betão 

Após a colocação das armaduras do encamisamento é colocado o betão. Por forma a melhorar a 

coesão entre o betão original e o betão novo é recomendado que a superfície do betão original se 

encontre seca mas o betão do substrato saturado (Emmons, 1994; Austin et al., 1995). 

Em geral, devido à reduzida espessura do encamisamento, à existência de armadura longitudinal e 

cintas e às dificuldades em garantir uma correta vibração do betão, deve ser utilizado um grout de 

consistência fluida (Júlio et al., 2003; 2006; Kaliyaperumal e Sengupta, 2009), apresentando-se na 

Figura 3.8 a colocação deste para o encamisamento de um pilar de BA. Estes betões usualmente têm 

uma adição de sílica de fumo, exibindo por isso uma durabilidade elevada, e são auto-compactáveis, 

devendo por isso haver um especial cuidado com a cofragem, sendo necessário garantir a sua 

estanquidade. O uso de micro-betões de elevada resistência permite obter encamisamentos com uma 

maior capacidade de carga, para espessuras inferiores (Júlio et al., 2005; 2006) mas conduzirão a uma 

ductilidade do pilar ligeiramente inferior em relação ao uso dos betões normais (Campione et al., 2014).  
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Deve ser utilizado um adjuvante redutor da retração na composição do betão do encamisamento uma 

vez que a retração diferencial introduz esforços na interface, sendo mais importante para pilares 

retangulares e com espessuras de encamisamento mais elevadas (Lampropoulos e Dritsos, 2011a; 

2011b). 

 

Figura 3.8 – Colocação do betão do encamisamento (Júlio et al., 2003). 

Para além do grout de consistência fluída, pode também ser utilizado um betão projetado com 

características semelhantes ao micro-betão referido, tendo esta solução a desvantagem de necessitar 

de mão-de-obra especializada, aumentando assim os custos do reforço. Dependendo das 

particularidades da estrutura a reforçar cabe ao projetista decidir qual a solução mais adequada. 

Quando é necessário garantir a continuidade do encamisamento entre pisos e são executados furos 

na laje para a colocação da armadura longitudinal do encamisamento, o betão deve ser colocado 

através destes furos por forma a envolver a armadura longitudinal no betão do encamisamento. 

Deve ser especificado o tipo de betão a utilizar, incluindo a mistura, os requisitos em estado fresco e 

endurecido, assim como a especificação do processo da betonagem, incluindo os requisitos de 

humidade de modo a garantir um bom comportamento do pilar reforçado com encamisamento de BA 

(Júlio, 2014/2015). 

Após a colocação do betão deve ser realizada uma cura controlada, através de ciclos de molhagens 

sucessivos, por forma a obter uma maior resistência da interface e, consequentemente, um melhor 

comportamento do pilar de BA reforçado com encamisamento de BA (Santos e Júlio, 2011). 

3.8. Controlo de qualidade e monitorização 

O controlo de qualidade numa operação de reforço de estruturas é fundamental uma vez que permite 

verificar o desempenho da solução adotada. Diferentes parâmetros devem ser verificados, entre os 

quais: 

 A rugosidade do substrato; 

 A ancoragem dos conectores (se utilizados); 

 As características do betão do encamisamento nos estados fresco e endurecido; 

 A resistência da ligação entre o novo betão e o betão antigo. 
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Caso seja importante monitorizar o comportamento do pilar reforçado, devem ser colocados 

extensómetros no pilar original e no encamisamento. 

A caracterização do novo betão deve ser feita recorrendo a ensaios normalizados, como por exemplo 

o ensaio de espalhamento, apresentado na Figura 3.9 a). A rugosidade do substrato pode ser medida 

indiretamente através do método 2D LRAM (referido no capítulo 2.2.1.), correlacionando os parâmetros 

Rmax, Ry e Rv com os coeficientes de atrito e coesão. Caso tenha sido realizado um modelo numérico, 

a rugosidade medida através deste método deve ser comparada com a utilizada por forma a verificar a 

validade do modelo (Santos et al., 2007, Santos e Júlio, 2008). A resistência ao corte da ligação entre 

os dois betões pode ser avaliada (indiretamente) utilizando ensaios pull-off, como o apresentado na 

Figura 3.9 b), e depois correlacionada com a resistência ao corte (Júlio et al., 2004). Por fim, a 

ancoragem dos conectores pode ser avaliada através ensaios pull-out antes da colocação do novo 

betão (Júlio, 2014/2015), tal como apresentado na Figura 3.9 c). 

   

a) b) c) 

Figura 3.9 – Tipos de ensaios a realizar: a) ensaio de espalhamento (http://www.concrete.org.uk/fingertips-
nuggets.asp?cmd=display&id=961#); b) pull-off test (Júlio et al., 2004; c) pull-out test (Júlio, 2014/2015). 
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4. Casos de estudo  

4.1. Introdução 

Neste capítulo são confrontados dois casos de estudo com as recomendações de projeto referidas no 

capítulo 3. Um primeiro caso, referente a uma intervenção num edifício de escritórios localizado no 

centro da cidade de Lisboa e um segundo referente a uma intervenção no porto de Maputo, 

Moçambique, tendo em ambos os casos sido adotado o método de reforço de pilares de BA por 

encamisamento de BA. 

4.2. Novo centro de escritórios e congressos em Lisboa 

4.2.1. Enquadramento 

O novo centro de escritórios e congressos localiza-se entre a Avenida da República e a Rua das Picoas, 

em Lisboa, sendo composto por um conjunto de 4 edifícios (formando um lote) do final do século XX, 

apresentado na Figura 4.1. Estes edifícios necessitaram de reabilitação e reforço por forma a 

acomodarem as novas funções de escritório e habitação, uma vez que estas não estavam inicialmente 

previstas no projeto. O projeto iniciou-se em 2010 e apenas terminou em 2015 concluindo-se assim a 

reformulação profunda pretendida para a nova ocupação destes edifícios. Esta reformulação foi 

realizada através de diferentes soluções estruturais nos 4 edifícios. Em certos casos, apenas se 

procedeu à adaptação da estrutura existente, enquanto noutros, como no edifício 4, foi necessário 

proceder a demolições da estrutura existente e execução de outras soluções estruturais incluindo a 

execução de reforço de pilares de BA com encamisamento de BA, devido às deficiências de 

funcionamento estrutural neste edifício. 

 

Figura 4.1 - Planta geral do piso -4 do lote. 

A supressão de dois pilares junto à fachada (localizada junto à Avenida da República) em toda a altura 

do edifício 4 e, consequentemente, o aumento do vão da laje, obrigou ao reforço por encamisamento 

de BA dos pilares mais próximos aos pilares removidos, uma vez que aqueles irão estar sujeitos a 

esforços superiores. Por forma a conduzir os esforços provenientes dos pilares demolidos para os 
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pilares adjacentes, e uma vez que estes são próximos, adotou-se uma viga em cada piso na fachada 

(a passar nos pilares encamisados), não sendo por isso necessário proceder à utilização de pré-esforço 

exterior. Esta solução apresenta-se na Figura 4.2. 

Verificou-se também a existência de desaprumos consideráveis dos pilares interiores existentes neste 

edifício e, por esta razão, considerou-se que a melhor solução para resolver este problema seria 

proceder ao seu encamisamento com espessura variável, de modo a que a geometria final ficasse 

constante de piso para piso e os pilares aprumados. Na Figura 4.2 apresenta-se a planta inicial (à 

esquerda) e final (à direita) de um piso tipo de escritórios, sendo que na planta final apresenta-se a 

sombreado escuro as zonas reforçadas com BA, nomeadamente os pilares encamisados. Devido ao 

aumento da secção destes pilares e consequente aumento da rigidez, concluiu-se que estes iriam estar 

sujeitos a esforços maiores e, como o momento resistente na ligação pilar-laje era reduzido, colocou-

se uma maior quantidade de armaduras na face superior e inferior da laje, respetivamente, utilizando 

betão moldado e projetado. Assim melhorou-se também a resistência ao punçoamento. Devido à 

necessidade de garantir a continuidade entre pisos e assim aumentar a resistência à flexão dos pilares, 

foi necessário proceder à furação da laje, que é do tipo fungiforme aligeirada. 

 

Figura 4.2 - Piso tipo de escritórios. Planta original (à esquerda) e planta final (à direita). 

4.2.2. Descrição da intervenção 

A verificação da segurança da estrutura foi feita através de um modelo global tendo sido considerada 

a totalidade da secção dos pilares encamisados. Assim, foi considerada uma secção monolítica e, 

devido aos desaprumos dos pilares originais, inexistência (em certos casos) de continuidade em altura 

das armaduras longitudinais originais e situações de incumprimento do projeto original relativamente 

às armaduras, apenas foram consideradas as armaduras longitudinais do encamisamento para o 

cálculo dos esforços resistentes.  
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Considerou-se que as cargas presentes no pilar original não possuíam uma grandeza tal que fosse 

necessário proceder ao escoramento dos pilares originais. Esta técnica não é facilmente implementável 

numa estrutura de vários pisos como a apresentada, implicando sempre uma estrutura de reação 

temporária e uma logística que dificulta significativamente os trabalhos em obra.  

Relativamente à preparação da superfície, foram consideradas duas situações: (i) numa primeira 

situação, referente aos pilares com encamisamento total, retirou-se a tinta presente na superfície dos 

pilares e conferiu-se uma rugosidade ligeira (na ordem dos 3 mm), utilizando jacto de areia e jacto de 

água a alta pressão; (ii) uma segunda situação, referente aos pilares com encamisamento parcial, 

procedeu-se a uma picagem da superfície um pouco mais intensa (na ordem dos 10 mm) utilizando um 

martelo ligeiro e foram utilizados conectores na ligação, por forma a melhorar a ligação entre o pilar 

original e o encamisamento e, assim, garantir um melhor comportamento do pilar reforçado. Na Figura 

4.3 apresenta-se um encamisamento tipo de um pilar de bordo. 

 

Figura 4.3 - Encamisamento de um pilar tipo da fachada. 

Foram utilizados no encamisamento varões longitudinais com diâmetros entre os 32 e os 40 mm. Estes 

varões possuem uma grande dificuldade de dobragem em obra. Optou-se por usar varões com um 

diâmetro mais elevado por forma a diminuir o número de furos na laje. A sobreposição dos varões foi 

executada entre pisos, onde os esforços são menores, como se pode observar na Figura 4.4 a). 

Relativamente às cintas do encamisamento, foram utilizados varões com 12 mm de diâmetro e 

espaçamento de 200 mm em toda a altura do pilar, exceto junto aos nós, onde o espaçamento foi 

reduzido para 100 mm, devido às especificações do EC2-1 (2010). Nos pilares em que o 

encamisamento foi parcial, optou-se por atravessar as cintas do encamisamento nos pilares originais 

melhorando assim o comportamento dos pilares reforçados. Todo o aço utilizado foi do tipo A500 NR 

SD. A pormenorização de pilares tipo encontra-se representada na Figura 4.4 b), c) e d). 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 4.4 – Pormenorização da armadura: a) empalme tipo dos varões longitudinais; b) pormenorização tipo do 
encamisamento dos pilares circulares; c) pormenorização tipo do encamisamento total de pilares de bordo; d) 

pormenorização tipo do encamisamento parcial de pilares de bordo. 
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Utilizou-se um betão C35/45 moldado, com 35 mm de recobrimento mínimo para o encamisamento. 

Este é superior ao betão do pilar original (C25/30). Devido aos desaprumos dos pilares, a espessura 

do encamisamento foi variável. Nos pilares interiores a espessura variou entre 10 e 83% do diâmetro 

do pilar original. Nos pilares de bordo a situação alterou-se, uma vez que em certos pisos o 

encamisamento é total e nos restantes é parcial. Nos pisos em que o encamisamento é parcial a 

espessura do encamisamento variou entre 20 e 45% da largura do pilar original e, nos pisos em que o 

encamisamento é total, variou entre 13 e 37% da largura do pilar original.  

A betonagem primeiramente foi realizada através da cofragem do pilar e posteriormente através dos 

orifícios da laje, garantindo assim uma maior aderência entre a armadura do encamisamento e o betão. 

Na Figura 4.5 apresenta-se o aspeto final dos pilares encamisados de um piso. 

 

Figura 4.5 - Aspeto dos pilares encamisados. Pilar interior (à frente); Pilares da fachada (atrás). 

4.2.3. Considerações finais 

Pela comparação das recomendações de apoio ao projeto com o caso de estudo apresentado, 

evidenciam-se alguns aspetos que ilustram os procedimentos das recomendações propostas: 

 Como não existia continuidade das armaduras do pilar original em altura, estas não foram 

consideradas (por segurança) na verificação da segurança do pilar reforçado, tendo sido 

apenas considerado o betão do pilar original; 

 Como os pilares estavam submetidos a um esforço axial correspondente a uma combinação 

de ações quase permanentes, isto é, um esforço axial reduzido inferior a 0,7, não foi necessário 

escorar os pilares antes da execução do encamisamento. Neste caso as tensões instaladas 

não influenciavam o comportamento dos pilares reforçados; 

 Foram tratadas as superfícies dos pilares reforçados com encamisamento total de BA com uma 

espessura variável utilizando um jacto de areia, por forma a melhorar o comportamento dos 

pilares reforçados; 

 Nos pilares de BA reforçados com encamisamento parcial de BA foram atravessadas as cintas 

do encamisamento nos pilares originais e colocados conectores na interface por forma a 
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melhorar a resistência da interface e, por conseguinte, obter um comportamento mais próximo 

do monolítico do pilar reforçado; 

 Foi realizada a sobreposição da armadura longitudinal do encamisamento entre pisos uma vez 

os esforços são inferiores nessas zonas; 

 Utilizou-se um betão do encamisamento com uma resistência superior à do betão original por 

forma a aumentar a resistência da interface e, assim, melhorar o comportamento do pilar 

reforçado; 

 A betonagem do encamisamento foi realizada através dos orifícios executados na laje para a 

colocação da armadura longitudinal, por forma a garantir um bom envolvimento dos varões no 

betão adicionado, sendo este um passo importante na execução do reforço. 

4.3. Reabilitação e reforço dos cais 3 e 4 do Porto de Maputo 

4.3.1. Enquadramento 

O cais do porto de Maputo data de 1914, não tendo sofrido quaisquer intervenções nos últimos 100 

anos. A estrutura do porto é composta por uma laje que apoia numa grelha (muito pouco ortogonal) de 

vigas longitudinais e transversais, as quais descarregam em pilares-estaca. Nos planos transversais 

apresenta contraventamentos compostos por tirantes e escoras inclinadas. Estes elementos ligam a 

um nível inferior a vigas longitudinais e transversais, dotando assim a estrutura de uma elevada rigidez 

às ações horizontais, nomeadamente à atracagem dos navios. Em algumas zonas do cais a estrutura 

possui um pilar de tardoz em betão simples mas de grandes dimensões, junto ao muro de contenção 

em alvenaria de pedra, que também contribui para a resistência do porto. Na Figura 4.6 apresenta-se 

o corte transversal de um pórtico tipo. 

 

Figura 4.6 - Pórtico tipo do cais. Dimensões em mm. 

Devido à acostagem de navios nos cais 3 e 4 do porto, e de esta provocar esforços notáveis na estrutura 

do porto, surgiu a necessidade de avaliar a estrutura e garantir que o cais está em condições de 

acomodar as novas e mais exigentes cargas de exploração. Numa fase preliminar, o estudo apenas 

incidiu nos 35 metros do cais onde os navios acostam, mas mais tarde, devido à grande degradação 

do cais, considerou-se que todo o cais seria revisto. A estrutura já ultrapassou largamente o seu período 
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de vida útil apresentando-se com elevado estado de degradação, como se pode observar na Figura 4.7 

a) e b) com destaque nas seguintes patologias: destacamento do recobrimento, perda de secção e 

armaduras expostas com elevado grau de corrosão. 

  

a) b) 

Figura 4.7 - Patologias presentes no cais: a) armaduras expostas com elevado grau de corrosão; 
b) destacamento do recobrimento e corrosão nas armaduras. 

Após uma caracterização do estado de conservação da estrutura, incluindo um levantamento 

geométrico dos elementos, caracterização e registo das anomalias e caracterização dos danos dos 

elementos estruturais assim como uma avaliação das condições locais, incluindo a agitação marítima 

e as cargas existentes, procedeu-se a uma avaliação estrutural da estrutura existente. 

Não foi possível avaliar a capacidade do cais em resistir às ações horizontais transmitidas pelos navios 

e, por essa razão, a avaliação estrutural incidiu apenas na capacidade do cais em resistir às ações 

verticais, tendo-se confirmado a necessidade de reforço da estrutura devido ao elevado estado de 

degradação.  

Considerou-se que a solução mais adequada, tendo em conta o estado de degradação da estrutura, 

seria o reforço da laje construindo uma nova camada de BA e o reforço dos pilares e das vigas utilizando 

o encamisamento de BA. 

4.3.2. Descrição da intervenção 

Foi realizado um modelo global, com a consideração de totalidade da secção dos pilares encamisados 

por forma a verificar a segurança da estrutura. Apenas foram consideradas as armaduras do 

encamisamento para o cálculo dos esforços resistentes devido ao elevado estado de degradação das 

armaduras do pilar original. 

Não se considerou que as cargas presentes no pilar original fossem de grandeza tal que o pilar original 

necessitasse de um escoramento ativo. Nestes casos, o escoramento dos pilares seria uma operação 
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de grande dificuldade devido ao espaço reduzido e por não haver um suporte adequado para a 

colocação do escoramento. 

Previamente à execução do encamisamento, devido ao elevado estado de degradação referido, todo o 

betão destacado/delaminado foi removido. Posteriormente, a superfície foi tratada utilizando-se para o 

efeito um jacto de areia e jacto de água a alta pressão (apresentado na Figura 4.8) de modo a criar 

uma rugosidade na superfície do pilar existente e, assim, garantir uma melhor ligação do 

encamisamento ao pilar original. 

 

Figura 4.8 - Limpeza das armaduras e criação de rugosidade com jacto de água a alta pressão. 

Posteriormente, procedeu-se à colocação das armaduras longitudinais e transversais do 

encamisamento e a furação dos elementos de betão existentes para amarração das mesmas, utilizando 

uma resina epóxida, de modo a garantir o aumento da resistência à flexão e à compressão dos 

elementos reforçados. 

Relativamente às armaduras do encamisamento, foi utilizado um aço A500 NR. Foram colocados 4 

varões longitudinais de 12 mm em cada face preconizando um total de 12 varões longitudinais na 

secção transversal, não tendo sido necessário proceder ao agrupamento dos mesmos nos cantos. As 

cintas possuem um diâmetro de 10 mm e afastamento de 200 mm em todo o comprimento do pilar. A 

pormenorização da secção transversal encontra-se na Figura 4.9 a) e apresenta-se na Figura 4.9 b) 

uma zona tipo da estrutura a reforçar. 

  
a) b) 

Figura 4.9 – a) Pormenorização das armaduras de uma secção transversal tipo. b) Armaduras do 
encamisamento montadas. 
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Utilizou-se um betão C35/45 XS3 com 50 mm de recobrimento, tendo sido necessário um estudo da 

sua composição antes da aplicação de maneira a garantir as prescrições exigentes estabelecidas na 

base do projeto e impedir o acesso das concentrações elevadas dos cloretos ao nível das armaduras. 

O betão apresenta uma elevada resistência química, elevada compacidade, baixa porosidade e 

permeabilidade e baixo coeficiente de difusão de cloretos devido às condições adversas onde ele se 

encontra. O betão utilizado apresenta uma resistência superior ao betão existente (C25/30)3. Foi 

realizado um encamisamento total, com espessura constante e igual a 100 mm, representando 25% da 

largura do pilar original. Optou-se pela utilização de betão projetado por via seca ao invés de moldado 

uma vez que a utilização do primeiro tipo dispensa o uso de cofragens, aumenta a aderência entre os 

dois betões e a compactação é feita em simultâneo com a aplicação. Foram usados aceleradores de 

presa de modo a evitar problemas da lavagem do betão. Na Figura 4.10 observa-se as dificuldades na 

colocação do betão projetado devido ao reduzido espaço de trabalho. De referir que o controlo de 

qualidade por parte da Fiscalização incidiu, de forma rigorosa, na aplicação do betão projetado 

nomeadamente no que respeita ao recobrimento, a uniformidade no acabamento do betão e a correta 

execução da técnica. Apresenta-se na Figura 4.11 o aspeto final dos pilares reforçados. 

 

Figura 4.10 - Aplicação do betão projetado. 

 

Figura 4.11 - Aspeto dos pilares reforçados com encamisamento de BA. 

                                                      
3 A informação do tipo de betão original foi obtida através de uma avaliação de segurança realizada em 2008. 
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4.3.3. Considerações finais 

Pela comparação das recomendações de apoio ao projeto com o caso de estudo apresentado, 

evidenciam-se alguns aspetos que ilustram os procedimentos das recomendações propostas: 

 Uma vez que a estrutura apresentava um elevado estado de corrosão e degradação não foram 

contabilizadas as armaduras do pilar original no cálculo da resistência do pilar reforçado. A 

consideração destas armaduras poderia conduzir a um subdimensionamento da estrutura; 

 Como a estrutura apresentava elevada corrosão das armaduras foi muito importante a limpeza 

da superfície removendo todo o betão deteriorado/delaminado, por forma a obter um bom 

comportamento do pilar reforçado; 

 Atendendo aos danos no pilar original tratou-se a superfície do pilar original através de jacto 

de areia e jacto de água a alta pressão, por forma a mitigar a influência dos danos do pilar 

original no comportamento do pilar reforçado; 

 A amarração da armadura longitudinal do encamisamento à laje/fundação representou um 

passo importante na execução do encamisamento de BA uma vez que uma má execução deste 

passo poderia originar o escorregamento da armadura longitudinal e a rotura prematura do pilar 

reforçado; 

 Foi utilizado um betão do encamisamento com uma resistência superior à do betão original por 

forma a melhorar o comportamento do pilar reforçado; 

 Relativamente à pormenorização da armadura longitudinal, esta foi distribuída ao longo do 

perímetro do pilar, uma vez que não havia obstrução dos varões das vigas. Refere-se que, sem 

qualquer desvantagem, esta poderia ter sido agrupada nos cantos; 

 Devido ao ambiente agressivo a que a estrutura está sujeita, a especificação do betão, 

nomeadamente a preocupação com o acesso a concentrações elevadas dos cloretos ao nível 

das armaduras, foi bastante relevante por forma a evitar futuras corrosões da armadura do 

encamisamento; 

 A utilização de betão projetado neste tipo de obras é uma boa solução uma vez que existem 

muitas dificuldades em colocar as cofragens. Esta técnica possibilita também uma melhor 

aderência ao substrato e, por conseguinte, uma maior resistência da interface. 
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5. Considerações finais e desenvolvimentos futuros 

5.1. Considerações finais 

A presente dissertação teve como principal objetivo definir recomendações de apoio ao projeto e à 

execução do reforço de pilares de BA com encamisamento de BA. Primeiramente, efetuou-se o 

levantamento exaustivo do estado da arte, ao qual se seguiu uma análise detalhada das principais 

publicações, discutindo-se os parâmetros mais relevantes deste método e a sua influência no 

comportamento dos pilares reforçados. Seguidamente, com base nas conclusões desta análise, foram 

elaboradas recomendações de apoio ao projeto e à execução, tendo como leitor-alvo projetistas, 

construtores, fiscais e outros técnicos envolvidos na reabilitação e reforço de estruturas de BA. Por fim, 

foram considerados como casos de estudo, duas intervenções em que foi adotado o reforço de pilares 

de BA por encamisamento de BA, uma num edifício localizado em Lisboa e outra numa infraestrutura 

portuária localizada em Moçambique. 

Relativamente aos parâmetros que influenciam o comportamento dos pilares de BA reforçados com 

encamisamento de BA, destacam-se as seguintes conclusões principais: 

(i) A preparação da superfície do pilar original é um fator muito importante para garantir a 

ligação entre o pilar original e o encamisamento e, deste modo, o comportamento monolítico 

do pilar reforçado. Quando necessário tratar a superfície do pilar original, deve ser utilizado 

um jacto de água a alta pressão, jacto de areia, ou outra técnica que crie uma rugosidade 

semelhante. Caso não seja necessário criar uma superfície tão rugosa, recomenda-se a 

utilização de uma escova de aço, embora esta técnica apresente piores resultados em 

relação às referidas; 

(ii) Não deve ser utilizado nenhum equipamento de demolição que cause um grande impacto 

na estrutura, como por exemplo o martelo pneumático, uma vez que este origina micro-

fissuração no substrato, o que pode conduzir a uma diminuição da resistência do pilar 

reforçado; 

(iii) A rugosidade da superfície do pilar deve ser avaliada através de um método quantitativo 

como por exemplo o 2D LRAM e, devem ser utilizados os parâmetros Rmax, Ry e Rv por forma 

a prever, através de um correlação linear, os coeficientes de coesão e de atrito; 

(iv) Existe uma correlação linear entre os ensaios slant shear e os pull-off e, por esta razão, a 

avaliação da resistência ao corte da interface pode ser medida indiretamente através de 

ensaios pull-off, in situ; 

(v) Caso o pilar esteja saudável, ou seja, não apresente qualquer tipo de danos, para uma 

relação M/V igual ou superior a 1,5 e caso seja executado um encamisamento total com 

uma espessura igual ou inferior a 30% da largura do pilar original, não é necessário 

aumentar a rugosidade da superfície e/ou colocar conectores metálicos por forma a obter 

um comportamento monolítico do pilar reforçado. Este resultado permite assim uma 

economia no reforço reduzindo o custo e tempo associados ao processo de aplicação de 

um tratamento da superfície e da colocação de conectores; 
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(vi) Caso seja realizado um modelo numérico para prever o comportamento de pilares de BA 

reforçados com encamisamento de BA, deve ser considerada a degradação da resistência 

da interface, nomeadamente dos coeficientes de atrito e de coesão, devido ao carregamento 

cíclico. De um ponto vista prático é equivalente substituir a degradação da interface pela 

estimativa de coeficientes de atrito e de coesão inferiores aos realmente existentes; 

(vii) Caso a superfície seja tratada utilizado um jacto de água a alta pressão, jacto de areia ou 

outra técnica que crie uma rugosidade semelhante, não devem ser utilizadas colas com vista 

a aumentar a aderência e, consequentemente, a resistência da interface; 

(viii) Para pilares de BA com encamisamento parcial, pilares curtos e/ou danificados, é crucial a 

utilização de conectores em forma de ‘L’ ou ‘I’ em conjunto com uma superfície preparada 

com jacto de areia, jacto de água a alta pressão ou outra técnica que crie uma rugosidade 

equivalente, por forma a melhorar o comportamento do pilar reforçado aproximando-o do 

comportamento do pilar monolítico respetivo; 

(ix) Antes da colocação do betão do encamisamento, a superfície do pilar original deve estar 

seca mas o interior saturado, de modo a obter uma melhor resistência da ligação entre o 

betão original e o betão adicionado; 

(x) Pode ser utilizado um betão projetado ou um betão auto-compactável de alta resistência do 

tipo grout (com características semelhantes), uma vez que estes dois métodos conduzem a 

um comportamento semelhante do pilar reforçado; 

(xi) É extremamente relevante a utilização de betões de alta resistência no encamisamento, 

com uma resistência superior à resistência do betão original por forma a aumentar a rigidez 

diferencial e, por conseguinte, aumentar a resistência da interface e do pilar reforçado; 

(xii) Devem ser executados encamisamentos com menores espessuras por forma a diminuir 

preocupação com o tratamento da superfície e, consequentemente, aproximar o 

comportamento do pilar reforçado de um pilar monolítico, com características semelhantes; 

(xiii) Os betões de alta resistência tem como principal desvantagem possuírem um 

comportamento mais frágil em relação aos betões usuais; 

(xiv) Devem ser aplicados ciclos de molhagens sucessivos durante a cura do betão, por forma a 

melhorar o comportamento do pilar reforçado e diminuir os efeitos negativos da retração do 

betão. A retração pode afetar, de forma significativa, a resistência do pilar reforçado, sendo 

tanto mais relevante quanto maior for a espessura do encamisamento e caso o betão do 

encamisamento não tenha redutores de retração na sua composição; 

(xv) O carregamento pré-instalado (em condições de serviço) não afeta significativamente a 

capacidade resistente do pilar reforçado, embora afete a sua rigidez. Para um esforço axial 

reduzido inferior a 0,7, este efeito pode ser ignorado, não sendo necessário prever a adoção 

de um escoramento ativo; 

(xvi) Quanto maior for a espessura e a percentagem de armadura do encamisamento, mais 

irrelevantes serão os efeitos da carga instalada no pilar original (para níveis correntes de 

esforço axial reduzido, 𝑣 ≤ 0,70); 
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(xvii) Caso o carregamento pré-instalado no pilar original induza um momento fletor para além do 

esforço axial, a resistência do pilar encamisado diminui até cerca de 40% em relação ao 

pilar sem qualquer pré-carregamento, sendo este um decréscimo significativo; 

(xviii) O comprimento de emenda da armadura longitudinal do pilar original afeta o comportamento 

do pilar reforçado quando utilizado este método e por esta razão deve ser tido em conta no 

dimensionamento; 

(xix) No que respeita ao efeito da corrosão das armaduras do pilar original, caso as armaduras 

sejam compostas por varões nervurados, então não deve ser utilizado qualquer 

revestimento anticorrosivo. Contudo, caso os varões sejam lisos deve ser adotada uma 

pintura cimentícia por forma a melhorar a aderência entre o aço e o betão; 

(xx) A utilização de agrupamento de varões longitudinais, em geral nos cantos do 

encamisamento para evitar furar as vigas, não tem influência significativa na resistência do 

pilar reforçado; 

(xxi) A quantidade de orifícios a executar na laje para a colocação da armadura longitudinal deve 

ser minimizada, isto é, é recomendada a utilização de varões longitudinais com um maior 

diâmetro mas em menor quantidade, por forma a evitar danificar o betão existente; 

(xxii) As cintas do encamisamento devem ser colocadas desfasadas das cintas do pilar original e 

com um espaçamento igual a metade destas, por forma a obter um melhor comportamento 

do pilar reforçado; 

(xxiii) Caso as pontas das cintas não possam ser dobradas, recomenda-se que estas sejam 

soldadas com um comprimento de soldadura mínimo de 50 mm; 

(xxiv) Quando são apenas utilizados quatro varões longitudinais no encamisamento no 

dimensionamento da solução de reforço, o betão do encamisamento pode ser considerado 

como não confinado; 

(xxv) Para uma relação entre o espaçamento das cintas e o diâmetro dos varões longitudinais 

inferior a 4,5 os efeitos de segunda ordem, relacionados com a encurvadura dos varões 

longitudinais, podem ser negligenciados; 

(xxvi) Os coeficientes de monolitismo utilizados pelo EC8-3 (2004) são antigos e por vezes não 

conservativos. Os coeficientes de monolíticos propostos são mais realistas uma vez que 

utilizam coeficientes para vários tipos de situações, nomeadamente, diferentes tipos de 

encamisamento (total e parcial) e espessuras de encamisamento. 

Com base nas conclusões obtidas de toda a literatura revista, procurou-se definir recomendações de 

projeto, que consistem na apresentação de procedimentos a realizar no dimensionamento, 

pormenorização e execução do reforço de pilares de BA por encamisamento de BA, desde a 

caracterização do elemento a reforçar até ao controlo de qualidade do elemento reforçado. 

Estas recomendações devem ser constantemente melhoradas, através dos vários estudos realizados 

por forma a melhorar a eficiência e a segurança do reforço. 

Os casos de estudo apresentados permitem evidenciar a existência de alguns aspetos relevantes no 

método de reforço de pilares de BA por encamisamento de BA, nomeadamente a preparação da 
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superfície do pilar original, a colocação de conectores (caso o encamisamento seja parcial), a utilização 

de um betão com uma resistência superior ao betão do pilar original, a amarração da armadura 

longitudinal do encamisamento à laje/fundação, entre outros. Ao serem menosprezados estes 

parâmetros o comportamento do pilar reforçado é afetado de forma negativa. 

5.2. Desenvolvimentos futuros 

Uma vez que o reforço de pilares é um tema de grande atualidade, apresentam-se algumas sugestões 

de temas para desenvolvimentos futuros por forma a dar continuidade ao presente trabalho. 

Propõe-se a execução de ensaios experimentais por forma a entender a relevância da corrosão das 

armaduras do pilar original para pilares de BA reforçados com encamisamento de BA, sujeitos a uma 

ação cíclica. Sugere-se que sejam realizados vários modelos experimentais com diferentes relações 

𝛿/𝑙 e diferentes rugosidades da superfície para compreender o efeito da corrosão com a variação 

destes parâmetros. 

Aconselha-se ainda o estudo numérico da influência dos conectores em forma de ‘I’ para pilares curtos 

e com encamisamento parcial de BA (de dois e três lados) uma vez que não existem trabalhos sobre o 

tema e, nestas situações, as tensões na interface são muito elevadas. 

Sugere-se a realização de ensaios experimentais para compreender os efeitos da ação do fogo no 

comportamento e resistência de pilares de BA reforçados com BA, uma vez que não existem 

documentos que avaliem a influência desta ação. 

Recomenda-se que seja realizado um maior número de ensaios numéricos por forma a propor novos 

coeficientes de monolitismo, que resultem de uma análise de sensibilidade, e que estes sejam 

comparados com os coeficientes de monolitismo propostos pelo EC8-3 (2017) por forma a entender a 

validade dos mesmos. 

Por fim, propõem-se melhoramentos do EC8-3 (2017) relativamente ao reforço de pilares de BA por 

encamisamento de BA, uma vez que este regulamento não apresenta indicações relativas à preparação 

da superfície do pilar original, utilização de conectores e resistência do betão adicionado, sendo estes 

parâmetros fundamentais para a correta execução deste método.  
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