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Resumo 

Os sismos são acontecimentos catastróficos que podem provocar significativos danos 

materiais, económicos e humanos. Pontes e viadutos são obras de arte importantes que se devem 

manter em funcionamento e em segurança após a ocorrência de um sismo, devendo acomodar 

deformações através da exploração da ductilidade. As zonas mais solicitadas são as extremidade dos 

pilares onde, não existindo sistemas de isolamento sísmico e dissipador de energia, ocorre a formação 

de rótulas plásticas. Em determinadas situações, os pilares podem necessitar de intervenções de 

reabilitação ou reforço (retrofitting) de forma a repor ou aumentar a sua resistência à ação sísmica. 

No presente trabalho apresentam-se as vantagens e inconvenientes na utilização de pilares de 

secção tubular preenchida com betão (CFST) ou com betão armado (RCFST) face à ação sísmica e, 

através de regulamentação e recomendações existentes para este tipo de secção, é desenvolvido e 

implementada uma metodologia para considerar o comportamento não linear da rótula plástica no 

comportamento sísmico de pilares de pontes. 

Determinou-se, para a secção de BA e a secção RCFST, o diagrama de interação M-N e, para 

um dado carregamento axial, a relação momento-curvatura, considerando a fendilhação. A partir do 

comprimento de rótula plástica determinou-se a relação momento-rotação, de modo a reproduzir o 

comportamento não linear de uma mola de rotação na base do pilar. 

Seguidamente, aplicaram-se histórias de carga sísmica à estrutura, calibrados com base no 

seu valor máximo de aceleração, determinado a partir de um valor estabelecido para o coeficiente de 

comportamento. Após a análise, em regime linear e não linear, apresenta-se uma relação entre os 

resultados obtidos, verificando as exigências de ductilidade e a correta atribuição do coeficiente de 

comportamento. 

 

Palavras-chave: CFST, viaduto, rótula plástica, ductilidade, ação sísmica, reforço estrutural 
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Abstract 

Earthquakes are catastrophic events that can cause significant material, economical and human 

damage. Bridges and viaducts are important structures that should keep working after an earthquake 

by accommodating deformation through ductility exploration. The most demanding elements are the pier 

ends, where, in the absence of seismic isolation system, energy dissipation occurs through the formation 

of plastic hinges. In some situations, some piers may need rehabilitation or retrofitting in order to replace 

or to increase the seismic resistance of the structure. 

In the present study advantages and inconveniences of concrete-filled steel tubes (CFST) or 

reinforced CFST (RCFST) subjected to seismic action are presented and, according to existing 

regulation codes and recommendations for this type of cross-section, a methodology is developed and 

implemented to take into account the nonlinear behavior of the plastic hinge on the seismic behavior of 

bridge piers. 

For the RC and the RCFST section, the M-N interaction curve and the moment-curvature (M-χ) 

relation, for a certain axial load, were determined, considering concrete cracking effects. To reproduce 

the nonlinear behavior of the plastic hinge a nonlinear rotational spring was applied to the base of the 

pier, considering the moment rotation (M-θ) relation determined through the plastic hinge length. 

Time-History loads were applied to the structure, calibrated with the maximum acceleration 

value, determined for a certain value of a predefined behavior factor. After the linear and nonlinear 

analyses, a relation between the results was established to verify the ductility demands of the structure 

and correct attribution of the behavior factor. 

 

Keywords: CFST, bridge, plastic hinge, ductility, seismic action, retrofitting 
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𝑓𝑦𝑘 Valor característico da tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão 
armado 

𝑔 Aceleração da gravidade 

𝐻 Força lateral equivalente 
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𝐼𝑐 Inércia do betão 

𝐼ℎ Inércia homogeneizada 

𝐼𝑠 Inércia das armaduras de aço 

𝑘 Rigidez 

𝑘𝑚 Rigidez da mola 

𝑘𝑝 Rigidez do pilar 

𝐿 Comprimento do pilar 

𝐿𝑝 Comprimento de rótula plástica 

𝑙𝑐 Comprimento do enchimento de betão 
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𝑀𝑐 Momento resistente do betão 
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𝑀𝑝𝑙 Momento de plastificação 
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𝑃𝑢 Carga última 
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𝑞 Coeficiente de comportamento 

𝑞 Deslocamento da extremidade livre 

𝑞𝑠 Deslocamento do solo 

𝑞∗ Deslocamento relativo entre o sistema e o solo 

�̈�𝑠 Aceleração do solo 

𝑅𝑓 Relação largura-espessura para a secção retangular 

𝑅𝑡 Relação largura-espessura para a secção circular 

𝑟 Raio 

𝑟𝑐 Raio da secção de betão 

𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑠 Raio médio das armaduras de aço simplificadas 

𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑎 Raio médio do aço estrutural 

𝑟𝑐𝑝 Restante carga permanente 

𝑆 Coeficiente de solo 

𝑆𝑑 Espetro de dimensionamento de acelerações 
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𝑡𝑒𝑞 Espessura equivalente das armaduras de aço simplificadas 

𝑧𝑖 Cota relativamente ao referencial 

𝑧𝑎,𝑖 Cota da fatia de aço estrutural relativamente à nova origem do referencial 
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𝛾𝐼 Coeficiente de importância 
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Capítulo 1. Introdução 

1.1.Enquadramento e motivação 

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) [1], um sismo é uma súbita 

libertação de tensão acumulada por rotura dos materiais na crosta terrestre. É uma catástrofe natural 

imprevisível que provoca vibrações no solo com grande impacto na sociedade. 

Em países com atividade sísmica moderada a elevada, como é o caso de Portugal, o 

dimensionamento de pilares de pontes e viadutos é condicionado pela ação sísmica, pelo que a 

previsão comportamental face a esta ação deve ser estudada ao pormenor. Na ocorrência de um sismo, 

uma adequada conceção da solução estrutural e um correto dimensionamento dos elementos 

estruturais garante um melhor comportamento da estrutura face a ações sísmicas permitindo assim 

salvar bens materiais e vidas humanas, e ainda reduzir os impactos financeiros associados à 

danificação de estruturas. 

O terramoto de 1755, com epicentro a sudeste do cabo de São Vicente, afetou 

significativamente a cidade de Lisboa, provocou danos materiais e perda de vidas humanas em grande 

escala, tendo levado à reestruturação total da baixa da cidade (Figura 1.1 e Figura 1.2), embora a zona 

sul e centro do país também tenham sido afetadas. 

  

Figura 1.1 - Planta da Baixa de Lisboa, 1650 [2]. Figura 1.2 - Planta de reestruturação da Baixa de 

Lisboa, 1758 [2]. 

Apesar de, desde 1958, existir regulamentação antissísmica em Portugal aplicável a edifícios 

novos, não existe fiscalização na sua aplicação em projeto de edifícios correntes, nem legislação na 

reabilitação de edifícios, pelo que a segurança é posta em causa [3]. No entanto, sabe-se que zonas 

sísmicas com historial de eventos voltarão a ser afetados. Nos dias de hoje, face à evolução da 

engenharia sísmica, existe capacidade para reduzir as consequências face ao sismo, fornecendo 

suficiente resistência sísmica às estruturas pelo aproveitamento da capacidade de deformação 

inelástica das mesmas, atendendo às suas limitações de ductilidade, embora não seja a única forma 

de resolver o problema. 

Apresentam-se na Tabela 1.1 alguns sismos significativos e os seus impactos. 
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Tabela 1.1 - Exemplos de sismos significativos, magnitude em escala de Richter e danos 

correspondentes, adaptado de [3]–[11]. 

País Data 
Magnitude 

(Richter) 
Perdas humanas Danos monetários 

Portugal (Terramoto de 1755) 01-11-1755 8.7-9.0 12.000-15.000 0,45 milhões € 

Kanto, Japão 01-09-1923 7.9 >140.000 3,43 mil milhões € 

San Fernando, Califórnia, USA 09-02-1971 6.6 >60 0,45 mil milhões € 

Kobe, Japão 17-01-1995 7.3 >6.000 180,32 mil milhões € 

Sumatra, Indonésia 26-12-2004 9.1 >225.000 2,61 mil milhões € 

Haiti 12-01-2010 7.0 220.000-250.000 7,30-12.53 mil milhões € 

Bio-Bio, Chile 27-02-2010 8.8 >500 
27,05 mil milhões € (70% 

em infraestruturas) 

Honshu, Japão 11-03-2011 9.0 >19.000 270,48 mil milhões € 

Nepal 25-04-2015 7.8 >9.000 9,02 mil milhões € 

México 19-09-2017 7.1 >300 0,45 mil milhões € 

No sismo de Kobe, em 1995, destacam-se os danos relativos a infraestruturas, sendo uma das 

principais causas o colapso de pontes e viadutos, uma vez que afetam uma grande área circundante, 

cortando vias de acesso, como se pode ver na Figura 1.3. Na Figura 1.4 apresenta-se em pormenor o 

colapso de pilares sujeitos a ações cíclicas causadas pelo sismo, levando ao esmagamento do betão 

e à cedência das armaduras. 

  

Figura 1.3 - Colapso do Hanshin expressway no 

sismo Kobe, Japão em 1995 [12]. 

Figura 1.4 - Colapso de uma passagem superior 

no sismo de San Fernando, EUA (1971) [13]. 

A engenharia civil procura dimensionar estruturas de forma a garantir a segurança em caso de 

ações acidentais extremas, preocupando-se com a segurança da sociedade, procurando soluções 

economicamente viáveis e estruturalmente eficientes. Neste sentido, é necessário melhorar a 

resistência à ação sísmica de estruturas, podendo ser feita através da exploração da capacidade de 

dissipação de energia das mesmas. 
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1.2.Objetivos e metodologia 

A presente dissertação visa estudar soluções que reduzam os danos provocados pela ação 

sísmica em pilares de um viaduto através da comparação entre o comportamento de pilares de betão 

armado (BA) com o de pilares de secção metálica tubular preenchida com betão, também designado 

por Concrete-Filled Steel Tube (CFST), ou preenchida por betão armado, também designado por 

Reinforced Concrete-Filled Steel Tube (RCFST). Para além de se efetuar uma síntese das soluções 

possíveis identificando as vantagens e inconvenientes encontrados. Pretende-se compreender as 

diferenças quanto à capacidade resistente e ductilidade associada a cada tipo de solução, qual o seu 

contributo no comportamento face ao sismo e explorar o reforço por chapas metálicas (retrofitting) 

assim como a sua aplicabilidade em Portugal. 

Numa fase inicial analisou-se o pilar a nível da secção para determinar a sua capacidade 

resistente. Foram analisadas a secção de BA e a secção mista RCFST, de forma a perceber a 

contribuição de cada material para a capacidade resistente através da determinação dos respetivos 

diagramas de interação momento fletor-esforço axial (M-N) com base nos eurocódigos. Seguidamente, 

para avaliar a ductilidade da secção, calcularam-se os valores de momento e a respetiva curvatura, 

para um carregamento axial constante, em três instantes representativos, de modo a obter um diagrama 

momento fletor-curvatura (M-χ) trilinear. 

Após a avaliação da ductilidade, segue-se o estudo do pilar como elemento estrutural com base 

na regulamentação sísmica presente no EC8. O comportamento do pilar de um viaduto face à ação 

sísmica pode ser traduzido por um oscilador não linear com um grau de liberdade, podendo ser descrito 

pelo comportamento de um pilar em consola com uma massa concentrada na extremidade, sendo este 

um sistema de pêndulo invertido. 

Utilizou-se o conceito de rótula plástica, concentrando todo o comportamento não linear ao 

longo de um pequeno comprimento e determinou-se a relação momento fletor-rotação (M-θ) para que, 

de forma simplificada, se conseguisse obter uma estrutura equivalente composta por um pilar em 

consola com uma mola de rotação na base que traduza o comportamento não linear. 

Seguidamente, analisou-se um viaduto de três vãos, com quatro pilares de altura e secção 

constante, sendo a estrutura simplificada num sistema com um grau de liberdade (ou single degree of 

freedom), com uma massa concentrada na extremidade livre. Após a modelação do sistema 

simplificado, analisou-se o comportamento da estrutura face à aplicação de uma história de carga 

sísmica, calibrado para um dado valor de aceleração máxima com base de um valor de coeficiente de 

comportamento inicial. Foram analisados dois casos, o pilar de BA e o pilar misto RCFST, em regime 

linear e não linear, a fim de compreender as exigências de ductilidade da estrutura e obter a verificação 

da atribuição do coeficiente de comportamento, através da relação entre os resultados obtidos para os 

dois tipos de análise. 
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1.3.Organização da dissertação 

A presente dissertação encontra-se seccionada em 7 capítulos. O primeiro capítulo visa 

introduzir o leitor ao tema, origem da motivação, enquadramento histórico e organização do documento. 

No segundo capítulo apresenta-se à introdução de conceitos relativos à análise sísmica de 

pontes e a atual regulamentação sísmica. 

O capítulo 3 é dedicado à revisão da literatura de CFST e RCFST, quais as suas vantagens e 

inconvenientes, exemplos de aplicação, estudos feitos até à data, regulamentação relativa a pilares 

mistos em pontes e viadutos e expõe os desafios à investigação. 

No capítulo 4 aborda-se o reforço de pilares (retrofitting), os vários tipos de reforço existentes, 

as suas vantagens e dificuldades de aplicação, assim como sugestões de ligação pilar-fundação. 

Apresentam-se, no capítulo 5, as metodologias aplicadas em função da regulamentação 

existente e todas as hipóteses adotadas para o desenvolvimento de uma metodologia implementada 

numa folha de cálculo que permita a avaliação da capacidade resistente e ductilidade da secção através 

da obtenção das relações momento-curvatura (M-χ) e momento-rotação (M-θ). São também descritas 

algumas simplificações adotadas para a posterior modelação da estrutura. 

No capítulo 6 é aplicada a metodologia desenvolvida a um caso de estudo, através da aplicação 

de uma história de acelerações (Time History) à estrutura modelada num software comercial 

(SAP2000), para o pilar de betão armado e para o pilar reforçado por chapa metálica, de modo a 

conseguir uma análise comparativa entre as duas soluções e avaliar as melhorias no comportamento 

face à ação sísmica, nomeadamente a ductilidade e a consequente atribuição do coeficiente de 

comportamento. 

Por fim, no capítulo 7, apresentam-se as considerações finais e propostas de possíveis 

desenvolvimentos futuros do estudo. 
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Capítulo 2. Análise sísmica 

Os sismos são fenómenos imprevisíveis com um impacto devastador, provocando destruição 

e colocando vidas humanas em perigo, pelo que a Engenharia Civil deve estar preparada para reduzir 

as consequências devido à ação sísmica. Isto é possível com um correto dimensionamento de 

estruturas de forma a que absorvam a energia proveniente dos sismos, sem comprometer a integridade 

e segurança. Para isso devem efetuar-se estudos de análise sísmica de estruturas, no âmbito dos quais 

se integra o presente trabalho, no qual se avalia a capacidade resistente de pilares de betão armado 

de um viaduto com e sem reforço efetuado por um encamisamento com secção tubular metálica. 

2.1.Normas Europeias - EN1998-1 e EN1998-2 

A análise sísmica de pilares de obras de arte é de extrema importância para garantir os 

requisitos básicos estabelecidos pelo EC8-2 [14]: 

i) O não colapso; 

ii) A limitação de danos provocados pelo sismo. 

Deste modo, com base na análise dinâmica de estruturas e através da caraterização da ação 

segundo o EC8 [15] é possível fazer uma breve análise ao comportamento da estrutura através de 

métodos de análise sísmica lineares e não lineares de acordo com o que se apresenta na Tabela 2.1. 

A nomenclatura e as equações referidas nesta secção estão também apresentadas no EC8 [15]. 

Tabela 2.1 - Métodos de análise sísmica. 

Análise linear Análise não linear 

Análise por forças laterais Análise estática não linear (Pushover) 

Análise modal por espetro de resposta Análise dinâmica ao longo do tempo (Time History) 

Na análise linear devem cumprir-se critérios de resistência, ductilidade e controlo de 

deformações. No caso de pontes de comportamento dúctil as zonas de formação de rótulas plásticas 

devem ter rigidez de flexão adequada para resistir à ação sísmica e devem apresentar resistência ao 

esforço transverso e momento fletor tendo em consideração o capacity design. No caso de pontes com 

comportamento de ductilidade limitada todas as secções devem ter resistência adequada para suportar 

os efeitos sísmicos de dimensionamento. 

Na análise não linear os elementos dúcteis devem garantir uma rotação de rótula plástica 

exigida (𝜃𝑝,𝐸) inferior à capacidade de rotação plástica de dimensionamento (𝜃𝑝,𝑑), sendo esta calculada 

a partir de ensaios experimentais ou de acordo com a equação (2.1), que contabiliza os defeitos locais 

da estrutura, as incertezas na modelação ou dispersão de resultados face a ensaios experimentais. Os 

elementos não dúcteis devem verificar todos os modos de rotura frágil, em todos os elementos. 

 𝜃𝑝,𝑑 =
𝜃𝑝,𝑢

ϒ𝑅,𝑝

 (2.1) 
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2.1.1.Caraterização da ação sísmica 

A ação sísmica é caraterizada pelo tipo de sismo e  a zona sísmica. O tipo de ação sísmica 

relaciona-se com a sua origem. O sismo tipo 1 - sismo afastado apresenta menores acelerações para 

baixas frequências, provocando maior impacto, sendo este o tipo de sismo que caracterizou o terramoto 

de 1755. O sismo tipo 2 - sismo próximo apresenta maiores acelerações para frequências elevadas e 

tem maior impacto em estruturas com maiores frequências próprias. O zonamento sísmico serve para 

avaliar o nível de ação sísmica em função da localização da estrutura e depende do tipo de sismo. 

Existe um zonamento para os dois tipos de sismo, como apresentado na Figura 2.1 para Portugal 

Continental. A escala de cores apresentada abrange o zonamento das ilhas. O zonamento sísmico para 

o arquipélago da Madeira refere-se à ação sísmica tipo 1, e o arquipélago dos Açores refere-se à ação 

sísmica tipo 2, podendo ser consultadas no anexo nacional do EC8 [16]. 

 

Figura 2.1 - Zonamento sísmico em Portugal Continental, [16]. 

Estão apresentados na Tabela 2.2 os valores correspondentes à aceleração máxima de 

referência para cada zona sísmica.  

Tabela 2.2 - Aceleração máxima de referência 𝑎𝑔𝑅(𝑚 𝑠2⁄ ) nas várias zonas sísmicas, adaptado de [16]. 

Ação Sísmica Tipo 1 Ação Sísmica Tipo 2 

Zona Sísmica 𝒂𝒈𝑹(𝒎 𝒔𝟐⁄ ) Zona Sísmica 𝒂𝒈𝑹(𝒎 𝒔𝟐⁄ ) 

1.1 2,50 2.1 2,50 

1.2 2,00 2.2 2,00 

1.3 1,50 2.3 1,70 

1.4 1,00 2.4 1,10 

1.5 0,60 2.5 0,80 

1.6 0,35 - - 
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A classificação quanto ao tipo de solo pretende caraterizar as condições locais do terreno, 

sendo que os piores terrenos tendem a amplificar a ação sísmica, agravando os efeitos provocados 

pela mesma. Existem 5 tipos de terreno (Tabela 2.3), a que vão corresponder diferentes valores para 

a definição do espetro de resposta elástica (2.1.4). 

Tabela 2.3 - Tipos de terreno de acordo com o EC8 [16]. 

A 
Rocha ou outra formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no máximo, 5 m de material mais 

fraco à superfície 

B 

Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou de argila muito rija, com uma espessura 

de, pelo menos, várias dezenas de metros, caraterizados por um aumento gradual das propriedades 

mecânicas com a profundidade 

C 
Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo (cascalho) ou de 

argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas centenas de metros 

D 
Depósitos de solos não coesivos de compacidade baixa a média (com ou sem alguns estratos de 

solos coesivos moles), ou de solos predominantemente coesivos de consistência mole a dura 

E 
Perfil de solo com um estrato aluvionar superficial com valores, de espessura de cerca de 5 m e 

20 m, situado sobre um estrato mais rígido. 

2.1.2.Coeficiente de importância 

As pontes, viadutos e passagens superiores ou inferiores são classificadas quanto aos danos 

causados pelo seu colapso, como a perda de vidas humanas, os danos económicos provocados e a 

interrupção de acessos, principalmente imediatamente após a ocorrência do sismo. Torna-se de fácil 

compressão que, quanto maior o impacto causado, maior será a classe de importância e, 

consequentemente, maior será o seu respetivo coeficiente. Existem 3 classes de importância, 

apresentadas na Tabela 2.4.  

Tabela 2.4 - Definição da classe de importância de pontes e respetivos coeficientes, adaptado de [14]. 

Classe Descrição 𝜸𝑰 

III 

Pontes de importância crítica para acesso, especialmente no intervalo de tempo 

pós-sismo e pontes cujo colapso está associado a um elevado número de perda 

de vidas humanas e pontes de elevada dimensão cujo tempo de vida útil seja 

superior ao normal de projeto 

1,3 

II Pontes gerais e pontes ferroviárias de importância média 1,0 

I 

Pontes de importância inferior à média. Pontes que cumpram em simultâneo os 

seguintes requisitos: Não são vias críticas de acesso e pontes cujo período de vida 

útil de dimensionamento seja inferior a 50 anos. 

0,85 

Este coeficiente afeta o valor da aceleração máxima de referência, obtendo-se o valor de 

aceleração máxima de projeto na rocha, 𝑎𝑔, através da equação (2.2).  

 𝑎𝑔 = 𝛾𝐼𝑎𝑔𝑅  (𝑚 𝑠2⁄ ) (2.2) 
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2.1.3.Coeficiente de comportamento 

Segundo a EN1998-1 [16], o coeficiente de comportamento (𝑞) é uma aproximação da razão 

entre as forças sísmicas a que a estrutura ficaria sujeita se a sua resposta fosse completamente elástica 

e as forças reais contabilizando o comportamento não linear da estrutura. Simplificadamente, traduz a 

passagem numérica de regime elástico para não elástico. 

O coeficiente de comportamento depende da ductilidade da estrutura, ou seja, quanto menor 

for este coeficiente, menores são as exigências de ductilidade e menor será a margem de 

aproveitamento do comportamento inelástico da estrutura. Assim, para estruturas dúcteis, é possível 

explorar esse comportamento inelástico, resultando em maiores valores de 𝑞. Na análise de pontes 

existem dois tipos de comportamento sísmico: 

i) Comportamento dúctil: 1,50 < 𝑞 ≤ 3,50; 

ii) Comportamento com ductilidade limitada: 𝑞 ≤ 1,50. 

Existe uma limitação para o coeficiente de comportamento (Tabela 2.5) que apenas considera 

elementos de betão armado ou de aço. No caso de comportamento dúctil, os valores tabelados só 

poderão ser utilizados em casos cujas zonas propícias à formação de rótulas plásticas sejam acessíveis 

a inspeção e reparação. Caso contrário, o valor do coeficiente de comportamento deve ser multiplicado 

por 0,6, garantindo que o valor final é o máximo entre o valor calculado e a unidade1. 

Tabela 2.5 - Valores máximos para o coeficiente de comportamento, 𝑞. 

Tipo de membro dúctil 
Comportamento Sísmico 

Ductilidade Limitada Dúctil 

Pilares verticais de betão armado sujeitos à flexão 1,5 3,5 𝜆(𝛼𝑠) 

Pilares verticais de aço sujeitos à flexão 1,5 3,50 

O fator 𝜆(𝛼𝑠) é dado pela equação (2.3), em que 𝛼𝑠 =
𝐿

𝑑
 representa o fator de corte (shear ratio) 

do pilar, sendo 𝐿 a distância da rótula plástica à secção de momento nulo e 𝑑 a altura útil da secção na 

direção de flexão da rótula plástica2. 

 𝜆(𝛼𝑠) = {

1,0 𝑠𝑒 𝛼𝑠 ≥ 3

√
𝛼𝑠

3
 𝑠𝑒 3 > 𝛼𝑠 ≥ 1

 (2.3) 

No âmbito desta dissertação, o objetivo centra-se na análise linear e não linear de uma 

estrutura face a uma história de carga sísmica para determinar a razão entre grandezas obtidas por 

ambos os tipos de análise, de modo a perceber a variação do valor do coeficiente de comportamento 

numa estrutura reforçada. 

 

1 EN 1998-2: 4.1.6(6) 
2 EN 1998-2: Anexo E.3 
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2.1.4.Espetro de resposta elástica 

Apresenta-se na Figura 2.2 a forma geral do espetro de resposta elástica obtido para um 

coeficiente de amortecimento, 𝜉= 5%, para o qual se obtém o valor unitário do fator de correção do 

amortecimento dado pela equação (2.4). 

 

Figura 2.2 - Forma do espetro de resposta elástica [16]. 

 𝜂 = √
10

5 + 𝜉
≥ 0,55 (2.4) 

Quanto maior for este fator de amortecimento, menores serão as acelerações espetrais, exceto 

na zona 𝑇 ≤ 𝑇𝐵, para o qual o valor de aceleração máxima na rocha é independente do amortecimento 

da estrutura. 

O EC8 [16] define analiticamente, para as componentes horizontais da ação sísmica, o espetro 

de resposta elástica pelas equações (2.5) a (2.8). 

 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔. 𝑆. [1 +
𝑇

𝑇𝐵

. (𝜂. 2,5 − 1)] (2.5) 

 𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔. 𝑆. 𝜂. 2,5 (2.6) 

 𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔. 𝑆. 𝜂. 2,5. [
𝑇𝐶

𝑇
] (2.7) 

 𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶  𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔. 𝑆. 𝜂. 2,5. [
𝑇𝐶𝑇𝐷

𝑇2
] (2.8) 

Em que: 

𝑆𝑒(𝑇) - Espetro de resposta elástica (𝑚 𝑠2⁄ ); 

𝑇 - Período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade; 

𝑎𝑔 - Valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno tipo A (𝑎𝑔 = ϒ𝐼𝑎𝑔𝑅); 

𝑇𝐵 - Limite inferior do período no patamar de aceleração espetral constante; 

𝑇𝐶 - Limite superior do período no patamar de aceleração espetral constante; 

𝑇𝐷 - Valor que define o início do ramo de deslocamento constante; 
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𝑆 - Coeficiente de solo; 

No EC8 [15], o espetro de resposta de dimensionamento (𝑆𝑑) resulta da divisão do espetro 

elástico (𝑆𝑒) pelo coeficiente de comportamento (𝑞). Na Tabela 2.6 e Tabela 2.7 estão apresentados os 

parâmetros relevantes para a definição do espetro de resposta elástico para cada tipo de sismo, de 

acordo com o Anexo Nacional. 

Tabela 2.6 - Definição do espetro de resposta elástico para a ação sísmica tipo 1, adaptado de [8]. 

Tipo de terreno 𝑺𝒎á𝒙 𝑻𝑩(𝒔) 𝑻𝑪(𝒔) 𝑻𝑫(𝒔) 

A 1,00 0,10 0,6 2,0 

B 1,35 0,10 0,6 2,0 

C 1,60 0,10 0,6 2,0 

D 2,00 0,10 0,8 2,0 

E 1,80 0,10 0,6 2,0 

Tabela 2.7 - Definição do espetro de resposta elástico para a ação sísmica tipo 2, adaptado de [16]. 

Tipo de terreno 𝑺𝒎á𝒙 𝑻𝑩(𝒔) 𝑻𝑪(𝒔) 𝑻𝑫(𝒔) 

A 1,00 0,10 0,25 2,0 

B 1,35 0,10 0,25 2,0 

C 1,60 0,10 0,25 2,0 

D 2,00 0,10 0,30 2,0 

E 1,80 0,10 0,25 2,0 

2.2.Métodos de análise 

Com o objetivo de apresentar os métodos de análise, é necessário a definição de alguns 

conceitos importantes na análise sísmica. É recorrente utilizar-se o modelo simplificado de um oscilador 

de um grau de liberdade na análise de pontes, viadutos, passagens superiores e inferiores e 

reservatórios, entre outros, sendo que a zona mais afetada pela ação sísmica é, em geral, a base do 

pilar. Por efeitos de cálculo, recorre-se fundamentalmente ao conceito de rótula plástica, onde se 

concentram os efeitos de plastificação incremental do elemento estrutural, refira-se ainda que o 

comportamento histerético da estrutura é um conceito relevante para a melhor compreensão da 

capacidade de absorção de energia da estrutura sujeita ao sismo. 

2.2.1.Oscilador de um grau de liberdade  

Segundo Azevedo e Proença [17], considerando um sistema reduzido a uma massa 

concentrada num único ponto e a possibilidade de haver apenas uma componente de deslocamento, 

estamos perante um oscilador com um grau de liberdade (SDOF), apresentado na Figura 2.3 como 

sistema de pêndulo invertido com uma massa concentrada 𝑚 e uma altura 𝐿. 
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Figura 2.3 - Sistema com um grau de liberdade (SDOF) [18]. 

2.2.2.Equação de equilíbrio dinâmico 

A equação do movimento reduz-se à equação (2.9), onde 𝑄(𝑡) traduz a ação, variável no 

tempo, aplicada ao grau de liberdade do sistema [17]. 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑞 = 𝑄(𝑡) (2.9) 

O efeito da ação sísmica consiste na movimentação do solo e, consequentemente, dá origem 

à movimentação da base da estrutura. A Figura 2.4 ilustra os diferentes tipos de deslocamento 

associados a um oscilador de 1 g.l. sujeito a uma aceleração a nível do solo (�̈�𝑠), onde 𝑞 representa o 

deslocamento absoluto do sistema, medido a partir das coordenadas iniciais da base; 𝑞𝑠 é o 

deslocamento da base da estrutura; e 𝑞∗, dado pela equação (2.10), é o deslocamento relativo entre o 

deslocamento existente no grau de liberdade do oscilador e a base da estrutura, sendo que o referencial 

local se encontra na base da estrutura já afetada por 𝑞𝑠. 

 

Figura 2.4 - Definição de deslocamento relativo e absoluto. 

 𝑞∗ = 𝑞 − 𝑞𝑠 (2.10) 

Derivando a equação (2.10) em ordem ao tempo, obtém-se a mesma relação para a velocidade 

(2.11) e aceleração (2.12). 

m 

L 
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 �̇�∗ = �̇� − 𝑞�̇� (2.11) 

 �̈�∗ = �̈� − 𝑞�̈� (2.12) 

É de notar que, no que diz respeito à aceleração, o valor relevante é a aceleração absoluta da 

extremidade livre referente à posição inicial da base da estrutura. Assim, substituindo a definição de 

deslocamento e velocidade relativa e aceleração absoluta na equação (2.9), tem-se o equilíbrio 

dinâmico, dado pelas equações (2.13) e (2.14). 

 𝑚�̈� + 𝑐(�̇� − 𝑞�̇�) + 𝑘(𝑞 − 𝑞𝑠) = 0 (2.13) 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇�∗ + 𝑘𝑞∗ = 0 (2.14) 

A componente 𝑚�̈� representa a força de inércia; 𝑐�̇�∗, a força de amortecimento; 𝑘𝑞∗, a força de 

restituição. Nesse sentido, o estudo de pilares de obras de arte face à ação sísmica pode ser reduzido 

a um sistema de um grau de liberdade sujeito a movimento do solo, sendo o seu comportamento 

definido pela equação (2.15) onde 𝑚�̈�𝑠(𝑡), independente do seu sinal, representa a força exterior 

fictícia, aplicada ao grau de liberdade do sistema. 

 𝑚�̈�∗ + 𝑐�̇�∗ + 𝑘𝑞∗ = −𝑚�̈�𝑠(𝑡) ≡ 𝑄(𝑡) (2.15) 

Em que: 

𝑞 - Deslocamento absoluto do sistema (𝑚); 

𝑞𝑠 - Deslocamento do solo (𝑚); 

𝑞∗ - Deslocamento relativo solo-estrutura (𝑚); 

�̈�𝑠 - Aceleração do solo (𝑚 𝑠2⁄ ); 

𝑚 - Massa do sistema (𝑘𝑔); 

𝑐 - Amortecimento; 

𝑘 - Rigidez (𝑘𝑁 𝑚2⁄ ). 

2.2.3.Conceito de rótula plástica 

A consideração de uma rótula plástica tem como objetivo a simplificação de cálculo de forma a 

concentrar os efeitos não lineares que ocorrem num comprimento finito ao longo do elemento numa 

única secção. Quando se aplica uma força horizontal a um pilar, considerando a base como encastrada 

e a ligação à travessa como rotulada, o diagrama de momentos fletores é linear, sendo que o seu valor 

máximo ocorre na base. Uma vez atingida a cedência, a secção inicia a plastificação de forma 

incremental até atingir o seu momento último. Este comprimento de plastificação, 𝐿𝑝, é a distância entre 

a primeira e a última secção em cedência e é simplificado através de uma rótula situada a meia altura 

de 𝐿𝑝 (Figura 2.5). 

É possível contabilizar o comportamento não linear da rótula plástica na base do pilar através 

da ação conjunta entre uma rótula com uma mola de rotação não linear. 
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Figura 2.5 - Conceito de rótula plástica, adaptado de [14]. 

2.2.4.Relação carga-deslocamento e comportamento histerético 

A relação carga-deslocamento (F-d) pode ser obtida para dois tipos de carregamento: 

a) carregamento monotónico, progressivamente crescente até à rotura e b) carregamento cíclico, 

dependente do número de ciclos aplicado. Esta relação é ilustrada na Figura 2.6, traduzindo a 

capacidade de absorção de energia por parte da estrutura, ou seja, quanto maior a área interna da 

curva, melhor será o seu desempenho sísmico. 

 

Figura 2.6 - Relação F-d: a) carregamento monotónico e b) carregamento cíclico (N=5), adaptado de [14]. 

As curvas histeréticas são curvas formadas pela relação força-deslocamento e contabilizam a 

capacidade de absorção de energia, podendo tomar várias formas consoante o comportamento da 

estrutura, como ilustrado na Figura 2.7. O efeito pinching deve-se a uma brusca quebra de rigidez 

localizada, provocando um estreitamento na curva histerética, o que resulta numa redução de área 

interna e, consequentemente, uma menor capacidade de absorção de energia, fenómeno que também 

ocorre para os efeitos de degradação de rigidez e encurvadura. 

 

Figura 2.7 - Tipos de curvas histeréticas, adaptado de [19]. 
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2.3.Análise estática linear (forças laterais) 

Este método baseia-se na aplicação de uma força estática lateral no respetivo grau de liberdade 

da estrutura, de intensidade igual à massa concentrada. Tendo-se a geometria da secção do tabuleiro, 

determina-se a massa concentrada, 𝑚 (𝑡𝑜𝑛), a rigidez do pilar, 𝑘 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) e a inércia da secção do pilar, 

𝐼 (𝑚4). A massa é dada pela equação (2.16) e a rigidez é calculada a partir da equação (2.17) para o 

modelo em consola. 

 𝑚 =
(𝑝𝑝 + 𝑟𝑐𝑝) × 𝑙

𝑛𝑝

×
1

𝑔
 (2.16) 

Em que 𝑝𝑝 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) é o peso próprio; 𝑟𝑐𝑝 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ) é a restante carga permanente; 𝑙 (𝑚) é o 

comprimento longitudinal do tabuleiro do viaduto; 𝑔 (𝑚 𝑠2⁄ ) é a aceleração da gravidade; e 𝑛𝑝 é o 

número de pilares. 

 
𝑘 =

3𝐸𝐼

𝐿
 (2.17) 

Onde 𝐸𝐼 (𝑘𝑁𝑚2) é a rigidez de flexão da secção e 𝐿 (𝑚) é a altura do pilar. 

A frequência, 𝑓 (𝐻𝑧), é dada pela equação (2.18) e o período, 𝑇 (𝑠), é dado pelo seu 

inverso (2.19). 

 𝑓 =
1

2𝜋
. √

𝑘

𝑚
 (2.18) 

 𝑇 =
1

𝑓
 (2.19) 

2.4.Análise modal por espetro de resposta 

Tratando-se de um oscilador de 1 g.l. existe apenas um modo de vibração e a utilização de 

matrizes é dispensada. Para a definição do espetro de resposta, devem considerar-se cinco parâmetros 

relativos à estrutura em estudo. São esses o tipo de sismo, a zona sísmica, a classe de importância, o 

tipo de terreno e o amortecimento. Após essa definição, e conhecido o período da estrutura, segue-se 

a consulta do respetivo espetro de cálculo 𝑆𝑑(𝑇), presente no EC8 [15]. 

A força basal, 𝐹𝐵 (𝑘𝑁), é dada pela equação (2.20) e o momento fletor na base da 

coluna, 𝑀 (𝑘𝑁𝑚), é dada pela equação (2.21) para o modelo em consola. 

 𝐹𝐵 = 𝑚. 𝑆𝑑(𝑇) (2.20) 

 𝑀 = 𝐹𝐵. 𝐿 (2.21) 
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2.5.Análise estática não linear (Pushover) 

Esta análise resume-se a um conjunto de análises estáticas contabilizando as características 

não lineares da estrutura e dos materiais, assim como os efeitos de segunda ordem. A estrutura é 

submetida a forças gravíticas como carregamento vertical constante e carregamento horizontal 

monotónico crescente com controlo de deslocamento, até atingir um deslocamento alvo [14]. 

Os objetivos principais da análise são a determinação do desenvolvimento de rótulas plásticas 

e a capacidade de redistribuição de esforços após a formação das mesmas, a determinação de uma 

curva estática pushover, que pode ser uma relação força-deslocamento (F-d) ou momento fletor-rotação 

(M-θ). Estas relações permitem avaliar a ductilidade da estrutura, a sua capacidade resistente e para 

que valor de deslocamento se dá a rotura. 

2.6.Análise dinâmica não linear ao longo do tempo (Time History) 

Este tipo de análise avalia a resposta da estrutura com comportamento não linear sujeita a um 

carregamento que varie ao longo do tempo, como por exemplo a ação do sismo podendo esta ser 

descrita através de uma função ao longo do tempo. 

2.6.1.Integração passo a passo 

Para a determinação da resposta ao longo do tempo de uma estrutura sujeita a uma ação 

dinâmica pode recorrer-se à integração passo a passo ao longo do tempo, método que se baseia na 

resolução da equação (2.15) de equilíbrio dinâmico em intervalos de tempo fixos ou não. 

De acordo com Clough e Penzien [20], a divisão do carregamento e da resposta da estrutura 

numa sequência de intervalos de tempo ou passo (time steps) é a característica comum a vários 

métodos de análise passo a passo. Em cada passo do método explícito, as condições finais dependem 

apenas das condições iniciais desse intervalo, sendo apenas necessário definir as condições iniciais 

do sistema, ou seja, as condições iniciais devem ser estabelecidas de forma contínua, garantindo que 

as condições iniciais do instante 𝑡 + 1 sejam os resultados obtidos para o instante anterior, 𝑡. No método 

implícito, a resposta em cada passo depende de outras variáveis além dos resultados obtidos no passo 

anterior.  

Assim, a resposta em cada passo torna-se uma análise independente. Para que esta análise 

seja válida, toma-se por hipótese que as propriedades dos materiais se mantenham constantes em 

cada intervalo, pelo que a adoção de um intervalo suficientemente pequeno se torna relevante para 

obter uma resposta mais próxima do comportamento real da estrutura. Resume-se à simplificação de 

um problema de comportamento não linear numa sequência de pequenos intervalos de comportamento 

linear. 

2.7.Ensaios com aplicação de cargas cíclicas 

Segundo Azevedo e Calado [21], existem três grandes métodos de ensaios na imposição de 

ações cíclicas: 
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• Ensaio quasi estático, o método mais utilizado para a avaliação de estruturas face a ações 

cíclicas, fornecendo informação sobre o comportamento histerético e ductilidade da estrutura, 

capacidade resistente e capacidade de dissipação de energia sem grandes custos de 

equipamento, podendo ser aplicados a elementos estruturais de pequeno e grande porte. 

• Ensaios com mesa sísmica, geralmente utilizados no estudo de modelos à escala real, 

nomeadamente elementos estruturais, para comparação de diferentes soluções e 

comportamentos estruturais. Apesar de produzir resultados mais realistas, estão associados a 

equipamento mais sofisticado e a custos elevados. 

• Ensaio pseudo-dinâmico, outra solução de imposição de história de carga cíclica em elementos 

estruturais ou provetes de escala reduzida que requer o cálculo computacional, juntado 

grandezas medidas em laboratório com a análise numérica de modo a simular o 

comportamento sísmico em provetes. Face à mesa sísmica, os custos de equipamento, 

instalação e operação são mais acessíveis. 
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Capítulo 3. Secções tubulares metálicas preenchidas com 
betão (CFST) 

3.1.Origem e utilização 

A secção tubular metálica preenchida com betão, designada por Concrete-Filled Steel Tube 

(CFST) junta as vantagens dos diferentes materiais: o aço, que apresenta boa resistência à tração e 

elevada ductilidade; e o betão, que resiste bem à compressão, sendo esta melhorada pelo 

confinamento lateral. Desta forma, a presença do betão no interior atrasa o modo de encurvadura, o 

aço atrasa a fendilhação e o esmagamento do betão, e a armadura ordinária da secção pode ser 

dispensada, uma vez que o perfil tubular substitui os varões longitudinais e os estribos (Figura 3.1). 

Existe também a possibilidade de manter a secção de betão armado revestida por um perfil tubular 

(Figura 3.2), também designada por Reinforced Concrete-Filled Steel Tube (RCFST). 

 

 

Figura 3.1 - Esquema de colapso da secção metálica, de betão 

armado e secção mista CFST, adaptado de [22]. 

Figura 3.2 - Camadas constituintes 

de um RCFST, adaptado de [23]. 

A solução apresentada não é muito utilizada na Europa, embora seja uma possível solução 

para aumentar a capacidade resistente e limitação de danos da estrutura face à ação sísmica. Em 

Portugal, uma das recentes utilizações desta metodologia situa-se no novo edifício 41 de 17 pisos na 

Avenida Fontes Pereira de Melo (Figura 3.3). Apresenta-se na Figura 3.4 e Figura 3.5 outros exemplos 

de aplicação deste tipo de pilares. 

   

Figura 3.3 – CFST de secção SHS 

no edifício 41 da FPM, autor. 

Figura 3.4 - Pilar CFST numa 

passagem pedonal superior [24]. 
Figura 3.5 - Pilar RCFST [25]. 
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Em países de elevada atividade sísmica e possibilidade económica, explorou-se este conceito 

com resultados notáveis. No Japão, a sua utilização tem aumentado desde os anos 80 permitindo a 

aceleração do processo construtivo e a redução de danos causados em pilares de viadutos pelo 

impacto de veículos na rodovia, preenchendo apenas a base do pilar com betão, não sendo 

dimensionado para melhorar a resistência [18]. No entanto, após o sismo de 1995 em Kobe, Japão, 

observou-se que esse enchimento de betão contribuiu de forma positiva a nível de resistência nesses 

pilares [26]. No caso de estruturas metálicas já existentes, optou-se pelo enchimento do betão no seu 

interior como solução de reparação de pilares afetados pelo sismo ou reforço de pilares para que 

consigam resistir a sismos fortes, também designado como retrofitting [27]. Usami et al. [28] concluíram, 

através de estudos, que a altura do betão de preenchimento, entre 0,3𝐿 e 0,5𝐿 neste estudo, contribui 

para a capacidade resistente à ação sísmica em pilares mistos, com melhorias na ductilidade e na 

capacidade de dissipação de energia. Assim, surgiu o interesse em melhor compreender o efeito do 

betão no interior de secções tubulares sob efeito da ação sísmica. 

3.2.Regulamentação 

No âmbito deste trabalho, além de artigos e recomendações sobre o dimensionamento de 

pilares mistos CFST, consultaram-se diversos regulamentos e normas internacionais  

i) Regulamentação europeia: Eurocódigos; 

ii) Regulamentação americana: Bridge Design Manual (BDM) do Washington State 

Department of Transportation (WSDOT) [29]; 

iii) Regulamentação japonesa: SRC Standard da Architectural Institute of Japan (AIJ) [30] e 

Design Specification for Highway Bridges – Part V Seismic Design da Japan Road 

Association (JRA) [31]. 

Apresenta-se nesta secção uma síntese dos principais aspetos aplicáveis à verificação da 

segurança de pilares mistos CFST. 

3.2.1.Eurocódigos 

Não existindo regulamentação específica quanto ao dimensionamento de CFST utilizaram-se 

partes relevantes de várias regulamentações existentes. 

De acordo com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) alguns documentos da 

Norma Europeia têm correspondência a regulamentos nacionais, como é o caso do Regulamento de 

Segurança e Ações para estruturas de Edifícios e Pontes (RSA) [32], Regulamento de Betão Armado 

e Pré-Esforçado (REBAP) [33] e o Regulamento de Estruturas de Aço para edifícios (REAE) [34], que 

se assemelham, no que diz respeito ao dimensionamento de edifícios, aos EC1 [35] , EC2 [36] e 

EC3 [37], respetivamente. 

O EC1 [35], [38] contém toda a informação sobre as ações a contabilizar para cada tipo de 

estrutura, encontra-se dividido em quatro partes principais, sendo que as ações mais relevantes em 

pontes são as acidentais e ações devido ao tráfego rodoviário. 
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O EC2 destina-se ao dimensionamento de estruturas de betão armado, obedecendo aos 

requisitos principais de segurança e serviço estabelecidas nas bases de dimensionamento 

(EN 1990 [39]). Dividido em três partes, a EN 1992-2 [40] diz respeito ao dimensionamento e 

pormenorização de pontes de betão armado. 

O EC3 aborda o dimensionamento de estruturas metálicas, obedecendo aos requisitos de 

segurança e serviço estabelecidas nas bases de dimensionamento (EN 1990), sendo dividido em seis 

partes. A EN 1993-2 [41] contém os requisitos de dimensionamento de pontes metálicas. 

Não existindo atual regulamentação nacional para estruturas mistas, a consulta do EC4, 

dividido em duas partes dedicadas às regras gerais para edifícios [42] e pontes [43], é relevante. 

O EC8 e o Anexo Nacional [15] destinam-se ao dimensionamento de estruturas atendendo à 

ação sísmica, recorrendo à limitação de danos, à proteção de vidas humanas e à garantia do 

funcionamento e operacionalidade de estruturas importantes à proteção civil. Encontra-se dividido em 

seis partes, sendo a EN 1998-2 [14] e EN 1998-3 [44] destacadas neste trabalho, dado que abordam o 

dimensionamento à ação sísmica em pontes e o retrofitting de edifícios, respetivamente. 

Refira-se ainda os Designers’ Guide dos eurocódigos [45]–[48] os quais servem de apoio à 

compreensão e aplicação das normas europeias. 

3.2.2.Outros regulamentos 

O método de dimensionamento mais utilizado na regulamentação americana é a filosofia dos 

estados limite, designado naquela regulamentação por Load and Resistance Factor Design (LRFD), 

enquanto que na japonesa, baseiam-se no controlo de tensões admissíveis. Existem diferenças nas 

especificações de análise sísmica. A especificação americana baseia-se em métodos tradicionais de 

dimensionamento (espetro de resposta, análise estática linear e não linear e análise não linear ao longo 

do tempo). A especificação japonesa utiliza um critério de dimensionamento baseado no desempenho, 

onde se analisa a estrutura como elemento conjunto com o movimento do solo, contabilizando a 

interação solo-estrutura, existindo uma classificação do desempenho da estrutura antes, durante e 

após o sismo. Não obstante, a regulamentação americana [29] tem adotado especificações de 

dimensionamento com base no avanço da investigação japonesa [30], [31]. 

i) Bridge Design Manual (BDM) 

Este manual foi concebido para ser um guia de dimensionamento, análise e pormenorização 

de pontes e viadutos de autoestrada para o WSDOT [29], abordando o método LRFD. Está dividido em 

quinze capítulos, desde informação geral sobre os procedimentos na concessão de uma obra de arte, 

dimensionamento preliminar; cargas a considerar, sendo relevante o capítulo sobre a ação sísmica 

(capítulo 4); dimensionamento à ação sísmica e reforço; estruturas de betão e estruturas de aço; 

dimensionamento da subestrutura; aparelhos de apoio e juntas de dilatação; quantidades; 

pormenorização; custos e especificações; avaliação do carregamento da ponte; construção acelerada 

de pontes ou Accelerated Bridge Construction (ABC), onde é recorrente a utilização de pilares CFST 
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pela sua rapidez de execução; e requisitos de dimensionamento estrutural para contratos conceção-

construção. 

O capítulo 4 refere-se à análise sísmica e ao retrofitting sísmico, especificando os requisitos de 

dimensionamento segundo as práticas e normas norte-americanas, referindo o Seismic Retrofitting 

Manual for Highway Structures: Part 1–Bridges [49] para o dimensionamento de reforço mais detalhado. 

O capítulo 7 destina-se ao dimensionamento da subestrutura, tendo um subcapítulo referente 

ao dimensionamento de pilares de pontes e outro destinado a pilares CFST. Aqui são abordadas as 

limitações de esbelteza, os requisitos de dimensionamento ao esforço axial, corte e momento fletor, a 

ligação pilar-viga/pilar-fundação com algumas recomendações de dimensionamento e requisitos a 

cumprir na construção, referindo que a utilização de CFST com enchimento parcial de betão, também 

designado por partially concrete-filled steel tube (PCFST), só deve ser utilizada caso a construção de 

um CFST regular seja impossível ou extremamente onerosa de conceber. 

ii) Standard for Structural Calculation of Steel Reinforced Concrete Structures (AIJ) 

O SRC Standard da AIJ [30] segue como critério de dimensionamento a tensão admissível 

suportada pela análise elástica da estrutura mas, no dimensionamento à ação sísmica, garante que a 

capacidade resistente última a ações laterais é superior à capacidade necessária para resistir a um 

sismo forte. Limita o valor da esbelteza da secção3 e do pilar, das classes de resistência de aço e betão 

e do comprimento efetivo para elementos sujeitos à compressão ou flexão composta com compressão. 

É composto por seis capítulos e aborda informação sobre os materiais, requisitos de dimensionamento 

estrutural, dimensionamento pela tensão admissível, cálculo da capacidade resistente a ações laterais 

e o dimensionamento de estruturas mistas gerais. 

iii) Design Specification for Highway Bridges - Part V Seismic Design (JRA) 

Para o presente trabalho, as questões mais relevantes desta especificação de 2002 [31] são 

os princípios básicos do dimensionamento à ação sísmica, as ações a considerar, o dimensionamento 

dos movimentos de solo, a verificação do desempenho sísmico através de métodos de análise estática 

e dinâmica, resistência e verificação de pilares de betão armado e de aço. Os fundamentos de 

dimensionamento são a importância da estrutura e os níveis de aceleração do solo. Os parâmetros de 

caracterização do nível de desempenho da estrutura, do tipo de sismo, espetro de resposta e do solo 

são definidos segundo a regulamentação japonesa que, embora apresentem algumas semelhanças, 

diferem das definições apresentadas na regulamentação europeia e anexo nacional. 

3.2.3.Artigos e recomendações 

i) Design and Constructions of CFST Column System in Japan (2003) 

Em 1993 iniciou-se uma investigação com cinco anos de duração sobre estruturas mistas e 

híbridas na quinta fase da U.S.-Japan Cooperative Earthquake Research Program, que inclui a 

investigação sobre CFST. Todos os estudos aliados ao tema originaram recomendações de 

 

3 Neste trabalho, a esbelteza da secção será designada por relação largura-espessura (𝐷/𝑡). 



21 

dimensionamento. Morino et al. [50] apresentam, de forma resumida, a investigação efetuada, 

vantagens e desvantagens da solução e recomendações de dimensionamento de pilares CFST. 

Apresentam-se algumas observações dos resultados obtidos no decorrer da investigação e 

ensaios experimentais, sendo os seguintes pontos relevantes na fase de montagem e avaliação 

experimental: 

1) Contabilização do efeito de confinamento e consequente aumento da resistência do betão; 

2) Métodos de enchimento do tubo por trémie, com fluxo de cima para baixo, ou bombeando 

de baixo para cima de modo a libertar bolhas de ar que se possam formar, não sendo 

visíveis no produto final; 

3) Controlo da relação água-cimento para garantir trabalhabilidade, evitar o aparecimento de 

bolsas de ar no interior do tubo e evitar a exsudação; 

4) Aderência aço-betão. 

A aderência entre o aço e o betão deve ser verificada e, caso não seja alcançada, deve-se 

recorrer a elementos interiores ao tubo de forma a aumentar a área de contacto entre os materiais 

(Figura 3.6), melhorando consequentemente a aderência entres os mesmos. 

 

Figura 3.6 - Formas de melhorar a área de contacto aço-betão, adaptado de [50]. 

Segue-se então uma formulação mais objetiva quanto ao dimensionamento da capacidade 

resistente admissível e última de pilares CFST sujeitos à compressão simples e à flexão composta, 

cujas fórmulas estão presentes em [50]. 

ii) Seismic Design of Concrete-Filled Circular Steel Bridge Piers (2004) 

Bruneau et al [51] fizeram uma revisão da regulamentação existente para o dimensionamento 

de CFST sujeitos a esforço axial e flexão através da comparação das resistências obtidas por três 

normas diferentes: a regulamentação canadiana CAN/CSA-S16.1-M94 [52]; a americana AISC 

LRFD [53] e a europeia EC4 [42]. Avaliando as curvas de interação obtidas para quatro provetes, 

concluíram que existem desvantagens em todas as regulamentações. A avaliação de cada regulamento 

foi obtida pelo rácio entre o valor resistente obtido experimentalmente e o valor da resistência calculado 

através de cada regulamentação. A melhor previsão para o momento fletor resistente foi obtida pelo 

EC4 com um rácio de 1,14. A curva bilinear obtida pelo AISC LRFD prevê valores de resistência mais 

reduzidos com um rácio de 1,79 e finalmente, a regulamentação canadiana apresentou valores 

igualmente conservativos, obtendo um rácio de 1,77. 
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Os autores propuseram novas provisões de dimensionamento em concordância com as 

práticas comuns norte-americanas. O novo método de cálculo baseia-se num modelo de plasticidade 

calibrado com resultados obtidos experimentalmente. Foi desenvolvido um programa para produzir 

curvas força-deslocamento a partir das características estruturais da secção CFST, dividindo a secção 

em fatias, calculando a área, centro de gravidade, tensão e força de cada fatia, correspondendo a uma 

dada curvatura e posição de linha neutra. Por fim, o deslocamento é obtido através da integração da 

curvatura e a força é obtida a partir do valor do momento fletor. 

A sugestão de formulação de Bruneau et al. [51] foi aplicada à regulamentação canadiana, 

baixando o rácio entre valor experimental e valor de cálculo de 1,77 para um valor médio de 1,16 e 

para a regulamentação norte-americana, obtiveram uma diminuição de 1,79 para 1,38, permitindo 

assim obter uma melhor correlação entre os valores de cálculo e os valores experimentais. 

iii) CFST Columns: Test database, design and calibration (2019) 

Num estudo recente feito por Thai et al [54], foi efetuada a avaliação de regulamentação 

europeia, chinesa, japonesa e neozelandesa, concluindo que existem limitações para a tensão de 

cedência do aço e na esbelteza do elemento. Posto isto, o estudo centra-se na inclusão de formulação 

para elementos esbeltos e a utilização de materiais de alta resistência em pilares CFST, através da 

comparação de resultados de uma base de dados experimentais, de vários pilares de secção tubular, 

e as previsões obtidas por aplicação de regulamentação existente. Concluem que todos os 

regulamentos são conservativos, sendo que o EC4 é o que mais se aproxima dos valores obtidos 

experimentalmente. 

3.3.Vantagens e inconvenientes 

De acordo com Usami et al. [28] a construção em aço aplicado a pilares de pontes, viadutos e 

passagens superiores tem vindo a aumentar, especialmente em áreas urbanas, uma vez que são leves 

e de execução rápida. No entanto, estas estruturas devem ser dimensionadas para resistir a grandes 

sismos sem colapsar. Kitada [27] defende que a utilização destes pilares tem diversas vantagens como 

a rapidez de execução, uma vez que a secção tubular de aço substitui o uso de cofragem e a armadura, 

se desejável. Este fator é importante em meio urbano quando se necessita de uma intervenção rápida 

diminuindo o perturbação associada à vivência citadina.  

A diminuição da secção do pilar misto face à secção de betão armado é vantajosa uma vez que 

o aço estrutural confere rigidez e resistência lateral e longitudinal, resultando em menores diâmetros e 

poupança de betão. Face a estruturas metálicas é uma solução mais económica. O betão de 

enchimento é confinado pelo aço estrutural envolvente e impede o mesmo de encurvar para o interior, 

atrasando os modos de encurvadura e aumentando a resistência. Este efeito encontra-se ilustrado na 

Figura 3.7 e na Figura 3.8 para uma secção quadrada com e sem reforço interno, respetivamente. 
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Figura 3.7 - Modos de encurvadura da secção 

reforçada, sem e com betão interior, adaptado de [27]. 

Figura 3.8 - Modo de encurvadura 

exterior para secção não reforçada 

enchida com betão, adaptado de [27]. 

3.3.1.Ductilidade e comportamento face à ação sísmica 

A ductilidade e a capacidade resistente da secção são melhoradas, aumentando a capacidade 

de absorção de energia, tirando partido da capacidade de deformação inelástica. Tanto o deslocamento 

máximo de resposta durante o sismo como as deformações residuais podem ser reduzidos. 

Usami et al. [28] avaliaram a contribuição do betão interior confinado para a ductilidade de uma 

secção tubular retangular face a ações cíclicas com carregamento axial constante, em função da 

variação de parâmetros como a altura de betão de preenchimento (𝑙𝑐), a utilização ou não de reforço, 

a variação da esbelteza (𝜆̅), a relação largura-espessura4 (𝑅𝑓 ou 𝑅𝑡) e o número de ciclos (𝑁). 

Apresenta-se de forma esquemática, na Figura 3.9, o ensaio experimental do pilar e da sua secção 

com e sem reforço. 

 

Figura 3.9 - Representação esquemática do ensaio experimental: a) altura de enchimento de betão; 

b) secção sem reforço; c) secção com reforço, adaptado de [28]. 

 

4 A designação 𝑅𝑓 é utilizada para a secção tubular retangular e 𝑅𝑡, para a secção tubular circular. 
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Foram utilizadas alturas de betão (𝑙𝑐) de 0,3𝐿 e 0,5𝐿, sendo 𝐿 a altura do pilar, observando-se 

um aumento, face ao pilar sem enchimento de betão, de quatro vezes na capacidade de absorção de 

energia e o dobro da ductilidade para a altura de betão de 0,3𝐿. 

Noutro estudo [18], concluíram que a carga última (𝑃𝑢) e o deslocamento máximo 

correspondente (𝛿𝑢) aumentaram face ao pilar sem enchimento de betão, conforme apresentado de 

forma percentual na Tabela 3.1, para as alturas de betão de 0,3𝐿 e 0,5𝐿 e para secções com e sem 

reforço interno. Adicionalmente, concluem que, para uma mesma secção: 

a) A utilização de um diafragma sobre o betão de enchimento fornece confinamento ao betão 

e melhora o desempenho do pilar, obtendo-se aumentos de 20% a 30% na carga última; 

b) A ductilidade melhora com a diminuição dos parâmetros de esbelteza e relação largura-

espessura da secção; 

c) Os deslocamentos residuais e máximos da estrutura diminuem com o aumento do período 

fundamental da mesma. 

Tabela 3.1 – Aumento (%) da carga última (𝑃𝑢) e deslocamento máximo correspondente (𝛿𝑢) de pilares 

com betão interior, sem e com reforço interno, face ao pilar sem enchimento de betão. 

lc 𝟎, 𝟑𝑳 𝟎, 𝟓𝑳 

Pu (sem reforço) 35% 40% 

δu (sem reforço) 80% 150% 

Pu (com reforço) 40% 50% 

δu (com reforço) 60% 170% 

Pode observar-se que o enchimento de betão melhora significativamente o comportamento do 

pilar, embora este incremento vá diminuindo com o aumento da altura de enchimento de betão a partir 

de uma certa altura de betão de enchimento, ou seja, o aumento de material (betão) deixa de 

compensar a nível de desempenho estrutural. Conclui-se então que existe uma altura ótima de betão, 

para o qual a parte da secção tubular com e sem enchimento de betão plastificam simultaneamente. 

Han et al. [22] efetuaram a comparação da resistência última da secção tubular de aço, betão 

armado (BA), betão armado com aço estrutural (Aço+BA) e CFST, sendo os valores apresentados na 

Figura 3.10. O comportamento conjunto do betão armado com aço estrutural é relevante na questão 

do retrofitting, uma vez que se considera o comportamento conjunto de duas soluções separadas, o 

betão armado e a secção tubular de aço. No entanto, existe uma diferença entre esta solução e a 

utilização do CFST dado que na construção nova o efeito do confinamento do betão e atraso de 

encurvadura do aço são consideradas, resultando num aumento de resistência da secção. 
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Figura 3.10 - Comparação de resistência última para várias secções, adaptado de [22]. 

Num estudo semelhante, Lehman et al. [55], [56] concluem que, para a mesma resistência 

exigida, o diâmetro do pilar com secção CFST é cerca de 20% a 40% menor que o diâmetro da secção 

do pilar de betão armado. A resistência ao corte aumenta duas a três vezes para a secção mista [57]. 

Algumas desvantagens desta solução incluem: 

a) O aumento de custo face a estruturas de betão armado; 

b) A ligação pilar-fundação é por vezes complexa, devendo-se garantir a correta transmissão 

de esforços para a fundação; 

c) Pode haver necessidade de dimensionar ligações específicas quando as soluções 

disponíveis no mercado não correspondem às necessidades, o que leva a um aumento de 

custo. 

Refira se que tendo em consideração o valor relativo dos pilares no valor global do custo de 

uma ponte ou viaduto, o aumento do custo dos pilares é pouco significativo. 

Quando a estrutura é submetida à ação sísmica formam-se rótulas plásticas na base do pilar. 

Assim, face a ações cíclicas, o pilar apresenta um comportamento histerético (2.2.4), em que a zona 

plastificada esgota a sua resistência, permitindo que haja encurvadura para o interior, levando ao 

esmagamento do betão.  

Como não se pode inspecionar o interior do pilar betonado, a razão água-cimento deve ser 

bem controlada à priori, garantindo que não haverá grande retração prejudicial ao comportamento do 

betão, podendo a solução ser ainda melhorada recorrendo à utilização de betão auto-compactável, que 

dispensa vibração. 

As vantagens e desvantagens da utilização desta solução estão resumidas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Vantagens e desvantagens da utilização de CFST. 

Vantagens Desvantagens 

• • Rapidez de execução; 

• • Dispensa de cofragem; 

• • Redução da retração de secagem e fluência 

face a estruturas de betão armado; 

• • Redução da secção e leveza da estrutura face 

a estruturas de betão armado; 

• • Aumento da resistência à encurvadura do aço; 

• • Aumento da resistência devido ao 

confinamento do betão; 

• • Diminuição do deslocamento máximo e das 

deformações residuais; 

• • Aumento global da resistência e ductilidade; 

• • Aumento da capacidade de absorção de 

energia. 

• • Aumento de custo face a estruturas de betão 

armado; 

• • Ligação pilar fundação complexa; 

• • Impossibilidade de acesso às condições do 

betão interior; 

• • Limitação da regulamentação; 

• • Escassez de recomendação para 

dimensionamento. 

Existem vários ensaios experimentais e modelações numéricas ([26], [28], [51], [58], [59]) que 

avaliam o desempenho estrutural de pilares sujeitos à ação sísmica através da obtenção de relações 

momento fletor-curvatura (M-χ) para avaliação da ductilidade, esforço axial-momento fletor (N-M) para 

a avaliação da capacidade resistente e curvas histeréticas para avaliar a capacidade de absorção de 

energia. Existem ainda estudos sobre a hipótese da consideração de plastificação concentrada [60] e 

ainda, o estudo sobre o confinamento de um pilar CFST [61], entre outros. 

No entanto, não há regulamentação única, adequada e menos conservativa do que as que 

existem atualmente. Nesse sentido, o estudo sobre o dimensionamento de ligações, altura de betão 

ótima, contabilização da aderência aço-betão para uma correta modelação da estrutura e consideração 

da ação sísmica ainda devem ser aprofundados. Por outro lado, as limitações de regulamentação 

referem-se aos aspetos específicos das soluções de CFST ou RCFST e podem ser facilmente 

ultrapassadas através de pequenas modificações na regulamentação existente para estruturas de 

betão armado, estruturas de aço e estruturas mistas aço-betão.  

3.4.Ligação pilar-fundação 

Numa ligação de pilar misto à fundação deve-se garantir uma forma eficiente e 

economicamente acessível para transferir os esforços do pilar para a fundação. Esta ligação afeta a 

capacidade de deformação plástica da secção mista, a capacidade de dissipação de energia, a 

danificação da fundação e, consequentemente, os danos no pilar e na estrutura. Dada a exigência de 

prazos na construção, a utilização de pilares mistos tem vindo a crescer, mas ainda há pouca 

regulamentação adequada a nível das suas ligações à fundação. Alguma da regulamentação e das 
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recomendações apresentadas contêm soluções de ligação para pilar CFST-viga, dos quais se podem 

adaptar à situação pilar CFST-fundação. 

Segundo Hitaka et al. [62] existem três tipos de ligações utilizadas no Japão (Figura 3.11): 

a) Ligação através de uma chapa de base, técnica mais antiga; 

b) Ligação através de uma chapa de base com encamisamento de betão, cuja utilização tem 

vindo a diminuir; 

c) Ligação embebida, mais utilizada em grandes edifícios. 

Após o sismo de Kobe, em 1995, uma grande percentagem de edifícios sofreu danos nas 

ligações de base entre o pilar e a fundação, nomeadamente rotura ou elevada deformação dos 

chumbadouros ou varões roscados e, em casos menos comuns, rotura na soldadura de ligação entre 

o pilar e a chapa de base e elevada plastificação da chapa, levando à revisão das recomendações de 

dimensionamento [62]. A este propósito, deve-se referir que existem ligações comerciais que, por 

vezes, não satisfazem as necessidades exigidas, optando-se pelo dimensionamento e fabricação de 

peças singulares. 

 

Figura 3.11 - Tipos de ligação pilar-fundação no Japão, adaptado de [62]. 

Morino et al. [63] propuseram um novo tipo de ligação que junta as vantagens de duas ligações 

existentes ilustradas na Figura 3.12. A ligação embebida (Figura 3.12-a) apresenta maior resistência, 

maior rigidez, melhor desempenho estrutural e um processo construtivo mais complexo, enquanto que 

a ligação por chapa de base (Figura 3.12-b) está aliada a um processo construtivo mais simples e de 

menor custo, embora tenha uma menor rigidez e resistência. 

De modo a juntar as vantagens de ambas as ligações surge a ligação semi-embebida 

(Figura 3.12-c) cujo processo construtivo é faseado. Existe uma preparação da base, em que é 

betonada a viga de fundação deixando espaço para o pilar e varões roscados de espera, para posterior 

ancoragem à chapa de base do pilar. De seguida, posiciona-se o pilar e faz-se a ligação aos varões 

roscados e, por fim, betona-se o espaço vazio até ao nível de fundação (Figura 3.13). 
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Foram efetuados estudos experimentais [63] sobre este tipo de ligação em que o parâmetro de 

estudo foi a profundidade de embebimento do pilar na fundação (𝑙𝑒), tomando os valores: 0𝐿𝑒, ¼𝐿𝑒, 

½𝐿𝑒 e 𝐿𝑒, sendo 𝐿𝑒 o mínimo comprimento de embebimento do pilar na fundação considerando a 

ligação como fixa, cujo valor recomendado está presente em [64]. Os resultados apresentaram quatro 

tipos de rotura: 

1) Cedência dos varões roscados de ancoragem; 

2) Cedência dos varões roscados e fendilhação do betão na fundação; 

3) Cedência dos varões roscados e do pilar (com encurvadura local) e fendilhação do betão; 

4) Cedência apenas do pilar. 

Concluíram também que a relação carga-rotação para o carregamento monotónico e cíclico foi 

semelhante; os provetes com menor comprimento de embebimento apresentaram curvas histeréticas 

com efeito pinching (Figura 2.7), ou seja, apresentaram menor área, dissipando menos energia face 

aos provetes com maior valor de 𝑙𝑒, que apresentaram curvas mais estáveis. 

 

Figura 3.12 - Tipos de ligação pilar-fundação, adaptado de [63]. 

 

Figura 3.13 - Processo construtivo da ligação semi-embebida, adaptado de [63]. 

De acordo com Dawn et al. [55], [65] além dos cuidados a ter para garantir uma boa aderência 

aço-betão, como garantir uma superfície limpa, o controlo da granulometria, da natureza do cimento e 

da relação água-cimento, de forma a obter um betão sujeito a pouca retração, devem utilizar-se formas 

de aumentar a área de contato entre os materiais. Isto consegue-se através da criação de saliências 

que aumentem a superfície de contacto, como a ligação de fundação executada no negativo 

materializado com tubo corrugado para posterior betonagem (Figura 3.14-a) e a utilização de um anel 
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circular soldado na base do pilar (Figura 3.14-b). O pilar pode ser betonado simultaneamente com a 

fundação, ligação monolítica (Figura 3.14-c), ou pode efetuar-se a betonagem por fases, betonando a 

fundação com um negativo em tubo corrugado para posterior posicionamento e betonagem do pilar 

misto (Figura 3.15), designado por ligação por negativo corrugado neste trabalho. 

 

Figura 3.14 - Anel circular soldado ao tubo metálico e tipos de ligação, adaptado de [66]. 

 

Figura 3.15 - Proposta de ligação pilar-fundação com negativo corrugado, adaptado de [65]. 

Lehman et al. [55] realizaram um teste experimental com dezanove provetes para avaliar o 

comportamento da ligação quando sujeita a ações cíclicas e carregamento axial, tendo como 

parâmetros de estudo a profundidade de embebimento (𝑙𝑒) e a relação largura-espessura (𝐷 𝑡⁄ ). Foram 

analisados provetes com profundidade de embebimento adequado, medianamente adequado e 

inadequado. 

Os provetes com profundidade adequada exploraram a capacidade plástica com pouca perda 

de resistência, apresentaram grande capacidade de deformação inelástica, elevada dissipação de 

energia e danos reduzidos na fundação. 

Provetes com profundidade inadequada apresentaram graves danos na fundação, 

deformações moderadas com limitações de resistência e dissipação de energia, assim como uma 

considerável degradação de rigidez e ductilidade. 

Os restantes provetes apresentaram um comportamento intermédio com grande resistência e 

capacidade de deformação inelástica com danos na fundação. 

3.4.1.Dimensionamento da ligação de pilares CFST 

Segundo o BDM do WSDOT [29], existem dois possíveis tipos de ligações pilar CFST-viga, os 

quais foram adaptados para a ligação do pilar CFST/RCFST à fundação: 

i) A ligação no caso de pilares RCFST apresenta-se na Figura 3.16-a); 
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ii) O Embedded Ring connection (ER) apresenta-se na Figura 3.16-b). 

A ligação no caso de pilares RCFST aproveita a armadura do pilar para a penetração na 

fundação, descontinuando o aço estrutural antes da ligação, reduzindo o risco do efeito spalling. Este 

efeito consiste na delaminação do betão devido à variação de tensões, que podem ser causadas, por 

exemplo, por variações de temperatura, corrosão das armaduras ou presença de água. Além dos 

requisitos de pormenorização para uma ligação de BA, deve-se dimensionar a profundidade de 

embebimento e a altura de betão da fundação. 

 

Figura 3.16 - Tipos de ligação pilar CFST - fundação, adaptado de [29]. 

A ligação ER é composta pela soldadura de um anel circular na base da coluna posteriormente 

betonada, sendo uma solução de construção simples e eficiente na transmissão de momento fletor. O 

dimensionamento da ligação inclui o dimensionamento do anel circular, determinação da profundidade 

de embebimento (𝑙𝑒), altura mínima de betão na fundação para resistir ao punçoamento e 

dimensionamento da ligação no caso de BA. 

O anel circular deve ser soldado na base do pilar para fornecer ancoragem e distribuição de 

tensões, deve ter a mesma espessura e classe de aço utilizado para a secção tubular; deve ter um 

comprimento superior a oito vezes a espessura (8𝑡) para dentro e para fora do tubo e deve ter um 

mínimo de quatro aberturas dentro e fora do tubo para garantir o preenchimento do betão por baixo do 

anel circular (Figura 3.17). A formulação pode ser consultada, de forma detalhada, no manual [29], e 

resumidamente, na Tabela 3.3. 

 

Figura 3.17 - Detalhe de ligação pilar CFST-Viga ou Fundação por anel circular (AC), adaptado de [29]. 
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O estudo de Lehman et al. [55], que contribuiu para a metodologia apresentada no BDM para 

ligações pilar CFST-viga, detalha uma recomendação de dimensionamento para a ligação de pilares 

CFST à fundação que requer o dimensionamento dos seguintes parâmetros para o bom funcionamento 

da ligação: 

1) Profundidade de embebimento do pilar; 

2) Dimensões do anel circular soldado na base do pilar; 

3) Espessura da fundação para resistir ao punçoamento. 

As expressões relativas aos parâmetros anteriormente mencionados podem ser consultados 

em [55]. 

Para o dimensionamento do anel circular é aconselhada uma espessura semelhante à do tubo, 

um raio interior que penetre oito vezes a espessura (8𝑡) para o interior do tubo e um raio exterior que 

sobressaia dezasseis vezes a espessura (16𝑡) para o exterior (Figura 3.18). Estas dimensões foram 

estudadas analiticamente e comparadas com resultados experimentais [67], concluindo que a sua 

aplicação é válida dada a proximidade dos resultados. 

 

Figura 3.18 - Sugestão de dimensionamento do anel circular soldado na base, adaptado de [55]. 

A profundidade mínima de embebimento é dada pela equação (3.5) presente na Tabela 3.3 e 

resulta do equilíbrio estabelecido durante um ensaio pullout, que consiste na aplicação de uma força 

de tração no tubo de modo a avaliar se as tensões tangenciais (𝜏) desenvolvidas ao longo da superfície 

de rotura da fundação são suficientes para resistir à força de tração e, consequentemente, ao 

punçoamento. A dimensão 𝐷0 é o diâmetro exterior do anel circular; 𝐷  e 𝑡 são o diâmetro e espessura 

da secção tubular de aço (𝑚𝑚); 𝐹𝑢 (𝑘𝑁) é a resistência última da secção e 𝑓𝑐𝑓
′  (𝑀𝑃𝑎) é a tensão do 

betão à compressão na fundação. A altura mínima de fundação, 𝑑𝑓  (𝑚𝑚), é determinada tendo em 

conta a resistência ao punçoamento e é dada pela equação (3.8), em que 𝐶𝑐 e 𝐶𝑠 são as forças de 

compressão no betão e no aço, respetivamente, para a máxima aplicação combinada de esforço axial 

e momento fletor. 

A Tabela 3.3 apresenta a formulação apresentada por Lehman et al. [55] e a formulação atual 

do BDM [29] para o dimensionamento da ligação pilar CFST-Viga/Fundação com anel circular (ER). 
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Tabela 3.3 - Comparação de formulação dos parâmetros de dimensionamento numa ligação (ER) 

CFST-viga/fundação segundo Lehman et al. e o BDM. 

Parâmetros BDM (WSDOT): CFST-Viga/Fundação Lehman et al.: CFST-Fundação 

Rext do anel 

circular, Do 
𝐷0 = 𝐷 + 𝑡 + 2 × 8𝑡 (3.1) 

 

𝐷0 = 𝐷 + 𝑡 + 2 × 16𝑡 (3.2) 
 

Rint do anel 

circular, Dr 
 𝐷𝑟 = 𝐷 − 𝑡 − 2 × 8𝑡 (3.3) 

 

Profundidade de 

embebimento 

Comportamento elástico: 

𝑙𝑒 =
√

𝐷0
2

4
+

3,95𝐷𝑡𝐹𝑦

√𝑓𝑐𝑓
′

−
𝐷0

2
 

(3.4) 

 

𝑙𝑒 =
√

𝐷0
2

4
+

𝐷𝑡𝐹𝑢

0.5√𝑓𝑐𝑓
′

−
𝐷0

2
 

(3.5) 

 

Comportamento plástico: 

𝑙𝑒 =
√

𝐷0
2

4
+

5,27𝐷𝑡𝐹𝑦

√𝑓𝑐𝑓
′

−
𝐷0

2
 

(3.6) 

 

Profundidade da 

viga/fundação 

(punçoamento) 

ℎ ≥ √
𝐷2

4
+

1,68𝐶𝑚á𝑥

√𝑓𝑐
′

−
𝐷

2
 (3.7) 

 

𝑑𝑓 ≥ √
𝐷2

4
+

𝐶𝑚á𝑥

0.33√𝑓𝑐
′

−
𝐷

2
 (3.8) 

 

 𝐶𝑚á𝑥 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑠 (3.9) 
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Capítulo 4. Reabilitação (Retrofitting) 

A análise sísmica de estruturas existentes é mais complexa em comparação com a análise de 

estruturas novas. De acordo com a tradução adotada para os eurocódigos estruturais a palavra inglesa 

retrofitting foi traduzida para reabilitação (ver por exemplo o título do EC8-3). Assim, optou-se por utilizar 

as duas designações no título do presente capítulo, embora no texto se recorra à designação retrofitting 

uma vez que o seu significado se adequa melhor ao tema apresentado. 

Existem várias situações em que é necessário intervir com reforço estrutural. Casos em que a 

regulamentação utilizada na data de construção da estrutura foi revogada por nova regulamentação e 

a estrutura deixa de responder às necessidades exigidas; situações em que a deterioração dos 

materiais, face ao ambiente a que estão expostos ou face ao tempo prejudiquem o comportamento da 

estrutura; alterações ao uso da estrutura, como por exemplo a necessidade de aumentar a largura entre 

tabuleiros; e, finalmente, casos em que a estrutura tenha sido pouco danificada por ações acidentais 

como a ação sísmica e futuras prevenções. Para o último caso referido, o reforço é uma solução mais 

rápida e económica face à reconstrução total do elemento danificado. 

De acordo com os requisitos de regulamentação atual as estruturas existentes podem 

apresentar deficiências relacionadas com ductilidade proveniente de pormenorização inadequada das 

armaduras, como o espaçamento excessivo entre cintas que não conferem a cintagem adequada ao 

betão, comprimentos de amarração ou emendas insuficientes e falta de atenção a zonas sujeitas a 

maiores esforços, tais como a base e a parte superior do pilar. 

Considerando estruturas importantes, como pontes e viadutos, a sua acessibilidade deve ser 

garantida em segurança em situações pós sismo. As intervenções de reforço e reparação têm-se 

tornado mais comuns, de modo que a compreensão das metodologias de aplicação dos vários tipos de 

reforço nestas estruturas e o seu comportamento é relevante, especialmente em regime não linear. 

4.1.Norma Europeia: EN1998-3 

A terceira parte do EC8 [44] diz respeito à avaliação sísmica na abordagem de retrofitting 

estrutural. Existem três Estados Limite (LS - Limit States) que definem os requisitos funcionais pós-

sismo de uma estrutura e determinam o nível de segurança da mesma: 

1) Estado Limite de Colapso Iminente (NC - Near Collapse): Estrutura extremamente danificada com 

reduzida rigidez e resistência lateral, embora os elementos verticais ainda resistam a cargas. 

Colapso da maioria dos elementos não estruturais. Deslocamentos permanentes elevados. 

Estrutura próxima do colapso sem resistência suficiente para réplicas (aftershock); 

2) Estado Limite de Danos Significativos (SD - Significant Damage): Estrutura significativamente 

danificada com alguma rigidez e resistência lateral. Elementos verticais resistem ao carregamento. 

Elementos não estruturais danificados sem atingir a rotura na totalidade. Deslocamentos 

permanentes moderados. Consegue resistir a réplicas de intensidade moderada. Reforço e 

reabilitação onerosa; 
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3) Estado Limite de Danos Limitados (DL - Damage Limitation): Estrutura levemente danificada com 

elementos estruturais que não atingem a cedência, mantendo as suas propriedades de resistência 

e rigidez. Elementos não estruturais podem ter alguma fendilhação, mas os danos são recuperáveis 

de forma económica. Sem deslocamentos permanentes. Estrutura sem necessidade de 

intervenções de reabilitação ou reforço.  

A Figura 4.1 apresenta o processo de avaliação de estruturas existentes desde o diagnóstico 

até à decisão de intervenção. 

 

Figura 4.1 - Esquema para a avaliação de estruturas existentes, adaptado de [44]. 

O procedimento para a definição do nível de conhecimento (Knowledge Level) e respetivo fator 

de confiança (Confidence Factor) estão presentes, de forma detalhada, na EN 1998-3 [44]. 

Os métodos de análise são semelhantes aos apresentados na Tabela 2.1, complementados 

pela abordagem q-factor, que consiste na aplicação do coeficiente de comportamento na análise 

elástica. Não há referência sobre o valor a utilizar, sendo feitas recomendações de análise com base 

na situação de estado limite anteriormente detalhada. Após a decisão de intervenção, segue-se a 

escolha do tipo de reforço e o respetivo dimensionamento. 

4.2.Tipos de reforço 

Existem vários tipos de reforço e a solução adotada irá depender da anomalia detetada na 

estrutura. De modo geral, as técnicas de reforço que visam melhorar o comportamento do pilar de betão 

armado face à ação sísmica baseiam-se no encamisamento do mesmo, utilizando diversos materiais 

como chapas metálicas, camadas de betão armado, mantas de fibras de carbono reforçadas por 

polímeros (CFRP), entre outros materiais compósitos. O encamisamento do pilar fornece um 

confinamento lateral ao betão, aumentando a capacidade resistente ao momento fletor e a resistência 

ao corte [27]. 

Para pilares com secção metálica tubular, a solução de reforço passa pelo enchimento de betão 

no seu interior, criando uma secção mista, proporcionando uma maior resistência e ductilidade pelo 

comportamento conjunto dos dois materiais. No entanto, estudos prévios mostram que a altura de betão 

deve acompanhar o comprimento da rótula plástica, uma vez que é a zona mais solicitada (2.2.3). 
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Segundo Cardoso et al. [68], existem duas grandes possibilidades de reforço de pilares de 

betão armado. A primeira consiste no aumento do momento fletor resistente e designam-se por 

intervenções do tipo global da estrutura. A segunda privilegia o aumento da ductilidade, com um 

pequeno aumento de resistência, incidindo o reforço em zonas propícias à formação de rótulas 

plásticas, através do encamisamento localizado. 

4.3.Avaliação do reforço: Revisão da literatura 

4.3.1.Análise da eficiência do encamisamento localizado na reparação ou 
reforço de pilares de betão armado 

Para analisar a eficiência deste método de reforço, Cardoso et al. [68] procederam com um 

estudo experimental de nove provetes representativos de pilares correntes em edifícios de secção 

quadrangular de 30 cm x 30 cm, em consola com e sem dano. O ensaio baseia-se na imposição cíclica 

de deslocamentos, com incrementos de valor igual ao deslocamento de cedência de modo a relacionar 

diretamente a história de carga ao coeficiente de ductilidade em deslocamento. 

Os autores concluem que a utilização da técnica seletiva de reforço por encamisamento 

localizado em secções retangulares origina melhores resultados face à cintagem complementar, tendo 

observado um aumento significativo da capacidade de dissipação de energia nos provetes reforçados, 

embora 80% dessa dissipação se dê para níveis de deslocamento elevados que estão relacionados 

com grandes perdas de rigidez. Deve, portanto, existir um compromisso entre a exploração da 

capacidade de dissipação de energia e a degradação da rigidez. 

4.3.2.Retrofitting sísmico de viadutos de autoestrada no Japão 

De acordo com Unjoh et al. [69] mais de 3000 viadutos de autoestrada sofreram danos com o 

sismo de Kanto, Japão em 1923. Dado o impacto, houve uma revisão de regulamentação e uma longa 

ação de reforço de viadutos existentes para suportarem sismos futuros, tendo sido reforçados cerca de 

3200 viadutos através de retrofitting pelo fim de 1994. 

No caso de pilares tubulares de aço o betão foi adicionado no seu interior, melhorando a sua 

resistência e ductilidade. No caso de pilares de betão armado, recorreu-se ao reforço por chapas 

metálicas, também designado por steel jacketing, com o objetivo de melhorar a ductilidade e a 

resistência ao corte. No entanto, se apenas se melhorar a ductilidade do elemento, os deslocamentos 

impostos devido ao sismo também irão aumentar, pelo que se deve aumentar, simultaneamente e de 

forma controlada, a resistência à flexão, através da utilização de varões roscados à fundação na base 

do encamisamento metálico. É ainda aplicada uma camada de resina epóxi entre as superfícies do pilar 

de betão armado e a chapa metálica [69]. 

Para a avaliação sísmica, os mesmos autores desenvolveram métodos para definir a prioridade 

de intervenção em pontes e viadutos e um estudo experimental sobre a eficiência do retrofitting, através 

da aplicação de ações cíclicas a um pilar de secção quadrada de 60 cm x 60 cm de betão armado com 

um reforço por chapa metálica de 1,6 mm de espessura, deixando uma margem de 10 cm da base do 

pilar para colocar vigas de reforço na base como ilustrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Esquema de ensaio de carga cíclica, com e sem reforço, adaptado de [69]. 

O estudo consiste na aplicação de uma carga cíclica e na monitorização do respetivo 

deslocamento. Foram testadas duas secções, a original e a reforçada, sendo que a secção reforçada 

resiste a mais ciclos de carga antes da rotura. Para a mesma secção, a resistência de pico é superior, 

o deslocamento alcançado na cedência é menor, uma vez que a rigidez de flexão aumenta com a 

contribuição da chapa de aço; os fatores de degradação, como a fendilhação e o esmagamento do 

betão, são atrasados pela presença do aço; e a capacidade de dissipação de energia é maior, uma vez 

que a área interior à curva histerética da secção reforçada é superior à da secção original (Figura 4.3), 

podendo concluir-se que o retrofitting melhora a ductilidade e a capacidade resistente à flexão. 

         

a)  

         

b) 

Figura 4.3 - Curvas histeréticas da relação carga lateral - deslocamento para a) secção original e 

b) secção reforçada, adaptado de [69]. 
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4.3.3.Reforço de pilares de secção tubular metálica 

Para este tipo de secção, o reforço mais simples é o enchimento do betão no interior, podendo 

este ser parcial e complementado por outras técnicas de reforço. A Figura 4.4 ilustra algumas técnicas 

de reforço, tais como a utilização de reforços transversais ou longitudinais soldados e a utilização de 

um diafragma para o confinamento do betão. 

 

Figura 4.4 - Técnicas de reforço para uma secção retangular de aço, adaptado de [70]. 

Mamaghani [70] desenvolveu ensaios experimentais com base numa análise pushover 

elastoplástica, ou análise estática não linear, comparando posteriormente com resultados obtidos por 

cálculo numérico. Foram definidos alguns requisitos para pilares de pontes e viadutos, tais como a 

facilidade de aplicação da técnica retrofitting e a sua acessibilidade económica; a acessibilidade física 

a possíveis danos para que a sua deteção e reparação seja facilitada; a capacidade de resistir a sismos 

fortes sem grandes danos através da dissipação de energia e ductilidade e, finalmente, devem garantir 

o serviço funcional sem restrições imediatamente após um sismo. 

Com base na investigação sobre os danos em pilares de pontes causados pelo sismo de Kobe, 

foram definidos três conceitos essenciais para o dimensionamento do reforço por retrofitting de pilares 

de pontes com secção tubular de aço: 1) evitar a rotura frágil, 2) melhorar a ductilidade e 3) restringir o 

deslocamento residual. 

Foi efetuada uma análise pushover com o modelo apresentado na Figura 4.4Figura 4.2 para 

obter a relação carga deslocamento, tendo-se definido previamente a altura do betão de enchimento 

(considerando um valor inicial de 0,25𝐿) e os critérios de rotura de ambos os materiais. Após a aplicação 

de uma carga vertical constante, 𝑃, determina-se a carga última, 𝐻𝑢, e o deslocamento último, 𝛿𝑢, com 

base na força lateral equivalente, 𝐻. 

Tendo analisado resultados obtidos por outros ensaios, Mamaghani [70] resume alguns 

parâmetros a considerar para a avaliação da capacidade resistente e ductilidade dos pilares reforçados: 
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i) O parâmetro 𝑅𝑡 é um indicador de encurvadura local e é dado, para a secção circular, pela 

equação (4.1); 

ii) A esbelteza do pilar (𝜆̅) controla a estabilidade global e é dada, para a secção circular, pela 

equação (4.2); 

iii) A altura do enchimento de betão (𝑙𝑐); 

iv) As tensões residuais; 

v) A pormenorização dos reforços; 

vi) A capacidade de absorção de energia na resistência última; 

vii) Ductilidade. 

 𝑅𝑡 =
𝑑

2𝑡

𝜎𝑦

𝐸
√3(1 − 𝜈2) (4.1) 

 𝜆̅ =
2ℎ

𝑟

1

𝜋
√

𝜎𝑦

𝐸
 (4.2) 

Em que, 

𝑡 - Espessura da chapa; 

𝜎𝑦 - Tensão de cedência; 

𝐸 - Módulo de elasticidade; 

𝜈 - Coeficiente de Poisson; 

𝑑 - Diâmetro da secção; 

ℎ - Altura do pilar; 

𝑟 - Raio de giração da secção. 

O autor conclui que as tensões residuais diminuem a ductilidade do pilar para altura de 

enchimento de betão 𝑙𝑐 = 0,3𝐿, cuja rotura se dá no aço. No entanto, a ductilidade melhora quando o 

critério de rotura é dominado pelo betão para 𝑙𝑐 = 0,5𝐿. Assim, a ductilidade é melhorada com o 

aumento da altura de enchimento de betão de 0,3𝐿 para 0,5𝐿 e diminui com o aumento da esbelteza e 

a relação largura espessura, cujo critério de rotura é dominado pela rotura do aço. 

4.3.4.Influência da espessura da chapa de reforço em pontes de betão armado  

Olmos et al. [71] estudaram a influência da espessura da chapa de reforço em pilares de pontes 

de betão armado. A capacidade resistente foi avaliada através de uma análise estática não linear e a 

resistência ao corte e deslocamentos foram analisados através de um método designado por Capacity 

Spectrum Method (CSM), com base em dados de dez acelerogramas de sismos gerados naquela zona. 

A estrutura em estudo, localizada no México, zona de elevada sismicidade, é composta por 

dois vãos simplesmente apoiados num pilar circular de fundação rígida de alturas 6 m e 10 m. Note-se 

que o estudo considera genericamente o diâmetro interior, ℎ𝑐, para a secção circular e o reforço é feito 

por chapa metálica, soldando duas chapas de secção semicircular à volta do pilar de betão armado. A 

ligação entre o betão e o aço é efetuada com uma camada de grout com cerca de 25 mm de espessura. 

O comprimento do encamisamento é igual ao comprimento da rótula plástica com uma acréscimo de 
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100 mm, deixando-se uma margem de 50 mm da base do pilar (Figura 4.5). As espessuras da chapa 

variam entre 9,5 mm e 25,4 mm, valores calculados através de cinco expressões provenientes de várias 

regulamentações e recomendações, agrupadas em [71]. 

 

Figura 4.5 - Pilar reforçado por retrofitting: a) alçado e b) secção transversal, adaptado de [71]. 

Os resultados mostram que o retrofitting é uma solução eficiente para a diminuição da 

vulnerabilidade sísmica de pontes e que o encamisamento metálico contribui para a melhoria da 

resistência ao corte na base e da ductilidade. Conclui-se que o aumento da espessura do 

encamisamento diminui a probabilidade da exigência sísmica ultrapassar a capacidade resistente, 

embora o menor valor calculado (9,5 mm) tivesse demonstrado um desempenho adequado. O valor da 

espessura da chapa deve ser calculado para cada caso de estudo através de regulamentação atual e 

adequada à sismicidade da zona com base em vários parâmetros que definam a estrutura. 

4.4.Desafios de investigação 

Um dos principais  desafios à investigação é a escassez de regulamentação específica para a 

solução em questão e a reduzida investigação associada a ensaios experimentais em Portugal e na 

Europa, de modo a correlacionar o dimensionamento com os eurocódigos. Outros desafios incluem a 

complexidade da representação do comportamento inelástico, da ligação pilar-fundação, de modo a 

garantir a transferência de esforços para a base da estrutura, da aderência entre o betão e o aço, por 

forma a garantir um comportamento misto e do seu comportamento ao longo do tempo. Assim sendo, 

partindo de regulamentação nacional, europeia e adaptando regulamentação japonesa e americana, o 

presente trabalho pretende apresentar e estudar as vantagens de aplicação desta solução a pilares de 

um viaduto em Portugal, acompanhado de uma breve análise da sua aplicabilidade face à construção 

corrente em betão armado. 
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[Deixado intencionalmente em branco] 
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Capítulo 5.  Capacidade resistente da secção 

Para permitir avaliar a capacidade resistente da secção de betão armado e da secção 

reforçada, incluindo o cálculo da relação momento fletor-curvatura (M-χ), formulou-se uma metodologia 

para uma secção de betão armado com uma geometria genérica, considerando também a contribuição 

das armaduras para a secção original e a contribuição das chapas de aço envolventes no caso da 

secção reforçada. As hipóteses e metodologias adotadas apresentam-se neste capítulo. 

5.1.Capacidade resistente à flexão composta 

Apresentam-se, de seguida, as hipóteses simplificativas adotadas e os parâmetros 

estabelecidos na regulamentação, tais como as relações constitutivas, extensão e tensão limite de cada 

material, limitação da relação largura-espessura e o método de análise para o cálculo da resistência 

das secções à flexão composta, permitindo a obtenção das curvas de interação M-N para a secção de 

BA e RCFST. 

5.1.1.Relações constitutivas dos materiais e limitações geométricas 

As relações constitutivas adotadas para cada material são as propostas pelo EC2 [36]. Para o 

betão, utilizou-se o diagrama parábola-retângulo (Figura 5.1) definido pela equação (5.1), e para o aço 

utilizou-se o diagrama bilinear (Figura 5.2) definido pela equação (5.2). 

𝜎𝑐 = {
−𝑓𝑐𝑑 [1 − (1 −

휀𝑐

휀𝑐2

)
𝑛

] , 0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀𝑐2

−𝑓𝑐𝑑                                 , 휀𝑐2 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀𝑐𝑢2

 (5.1) 𝜎𝑠 = {

−𝑓𝑦𝑑   , 휀𝑠 ≤ −휀𝑦 

𝐸𝑠휀𝑠   , −휀𝑦 < 휀𝑠 < 휀𝑦 

𝑓𝑦𝑑   , 휀𝑠 ≥ 휀𝑦 
 (5.2) 

  

Figura 5.1 - Relação tensão-extensão: diagrama 

parábola-retângulo para o betão comprimido [36]. 

Figura 5.2 - Relação tensão-extensão: diagrama 

bilinear para o aço [36]. 

Em que, 

𝜎𝑐 - Tensão no betão (𝑀𝑃𝑎); 

𝑓𝑐𝑑 - Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão (𝑀𝑃𝑎); 

𝑓𝑐𝑘 - Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade; 

휀𝑐 - Extensão no betão (‰); 
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휀𝑐2 - Extensão ao ser atingida a resistência máxima no betão (‰); 

휀𝑐𝑢2 - Extensão última (‰) 

𝜎𝑠 - Tensão no aço (𝑀𝑃𝑎); 

𝑓𝑦𝑑 - Valor de cálculo da tensão de rotura do aço (𝑀𝑃𝑎); 

𝑓𝑦𝑘 - Valor característico da tensão de cedência à tração do aço das armaduras para betão 

armado; 

𝐸𝑠 - Módulo de elasticidade do aço (𝐺𝑃𝑎); 

휀𝑠 - Extensão no aço (‰); 

휀𝑦 - Extensão de cedência do aço (‰); 

No caso das chapas de aço exterior, os efeitos de encurvadura local podem ser desprezados 

através da limitação adequada da relação adimensional 𝐷 𝑡⁄ , em que 𝐷 e 𝑡 representam o diâmetro 

exterior e a espessura do tubo circular, respetivamente. A Tabela 5.1 apresenta essa limitação para o 

EC4 [42], o SRC (AIJ) [30] e o BDM (LFRD) [29]. 

Tabela 5.1 – Limitação da relação largura-espessura (
𝐷

𝑡
) segundo vários regulamentos. 

Regulamento EC4 SRC (AIJ) BDM (LFRD) 

𝐷

𝑡
 ≤ 90

235

𝑓𝑦𝑑

 100 𝑎 150 

Elástico: 

≤ 0,22
𝐸

𝑓𝑦𝑑

 

Plástico: 

≤ 0,15
𝐸

𝑓𝑦𝑑

 

5.1.2.Método de cálculo e hipóteses simplificativas 

Para o cálculo da capacidade resistente da secção, admite-se que as extensões podem variar 

entre os valores máximos admissíveis cada material com base no indicado na Figura 5.3, referente a 

uma secção de betão armado. 

 

 
 

Figura 5.3 - Distribuições de extensões admissíveis [36]. 

Nesta dissertação, a metodologia aplicada às secções de betão armado foi estendida para as 

secções RCFST, compostas por uma secção circular de BA envolvida por uma secção tubular de aço, 
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de espessura 𝑡𝑎, como se pode ver na Figura 5.4, em que ℎ𝑎 e ℎ𝑐 representam os diâmetros de aço e 

betão, respetivamente, e 𝑐 é o recobrimento das armaduras de diâmetro 𝛷. 

Para o estudo da capacidade resistente da secção, esta foi dividida em 𝑛 fatias de altura 

constante, tendo-se determinado a contribuição de cada material para o cálculo das forças em cada 

fatia. Esta contribuição é obtida através da consideração da cota da linha neutra (𝑥𝐿𝑁) e consequente 

curvatura, com base na fixação do ponto de rotação (A, B ou C), permitindo o cálculo das áreas, 

extensão e tensão de cada material em cada fatia, através das relações constitutivas. 

 

Figura 5.4 - Secção RCFST generalizada. 

Para que se possa comparar o comportamento entre a secção de BA e a secção reforçada, 

estudam-se ambos os casos, tendo-se definido os respetivos pontos de rotação do diagrama de 

extensões e extensões máximas admissíveis de cada material de acordo com o ANEXO A. 

Foram consideradas as seguintes hipóteses simplificativas: 

• À compressão, a máxima extensão admissível da secção é condicionada pela extensão máxima 

admissível do betão (휀𝑐𝑢2 = −3,5‰) e à tração, é limitada pela extensão máxima admissível do aço 

(휀𝑦 = 10,0‰). Ambos os valores encontram-se estabelecidos no EC2 [36]; 

• A resistência do betão à tração é desprezada; 

• Devido ao confinamento do betão, a tensão de cálculo utilizada para o betão é 𝑓𝑐𝑑  (𝑀𝑃𝑎) [42]; 

• Existe aderência total entre os materiais; 

• A hipótese da conservação das secções planas, hipótese de Bernoulli, é válida; 

• As armaduras foram simplificadas através da consideração de um anel circular, como ilustrado na 

Figura 5.5, de raio médio, 𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑠(𝑚𝑚), e espessura equivalente, 𝑡𝑒𝑞(𝑚𝑚), que considera a real área 

dos varões, obtidos através das equações (5.3) e (5.4). 

 𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑠 =
ℎ𝑐 − 2𝑐 − Φ

2
 (5.3) 

 𝐴𝑠 = 𝑡𝑒𝑞2𝜋𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑠 ⇔ 𝑡𝑒𝑞 =
𝐴𝑠

2𝜋𝑟𝑚𝑒𝑑,𝑠

 (5.4) 

Onde, 

ℎ𝑐 - Diâmetro da secção de betão; 

𝑐 - Recobrimento; 

Φ - Diâmetro dos varões de armadura ordinária; 

𝐴𝑠 - Área de armadura ordinária. 
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Figura 5.5 - Simplificação geométrica das armaduras de aço. 

• A secção é dividida em 𝑛 fatias de altura (ℎ𝑖) constante. Em cada fatia, cada material é 

geometricamente linearizado para simplificação de cálculo de acordo com o método apresentado no 

ANEXO B e ANEXO C. 

Considerando as simplificações adotadas para cada material em cada fatia 𝑖, as áreas foram 

posteriormente corrigidas por um fator de correção, 𝑎, definido pela equação (5.5), que traduz o 

quociente entre o somatório das áreas de cada fatia 𝑖, para cada material 𝑗, obtidas a partir da geometria 

simplificada, e a área real desse mesmo material na secção. Note-se que, quanto maior for o número 

de fatias, mais discretizado é o estudo, pelo que 𝑎 se aproxima da unidade. 

 𝑎 =
Σ𝐴𝑗,𝑖

𝐴𝑗

 (5.5) 

5.1.3.Secção de betão armado (BA) 

Para o estudo da secção de betão armado adaptou-se a Figura 5.1, definindo as extensões 

máximas admissíveis que definem os pontos de rotação A, B e C, tendo-se obtido o diagrama 

apresentado na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 - Distribuição de extensões admissíveis para uma secção circular de betão armado. 

Foram consideradas fatias retangulares de betão de altura ℎ𝑖 e largura média, 𝑏𝑚𝑒𝑑,𝑐, com base 

na simplificação apresentada na Figura 5.7, que tem por base a equação que define uma circunferência 

de centro coincidente com o centro geométrico da secção e raio, ℎ𝑐/2. Assim, para uma determinada 

cota de fatia medida em relação à origem do referencial (𝑧𝑖), conhece-se a largura correspondente (𝑥𝑖), 
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sendo a largura média da fatia de betão (𝑏𝑚𝑒𝑑,𝑐) dada pelo dobro desta grandeza. Na Figura 5.8 

apresenta-se o referencial utilizado e a secção de betão armado simplificada. 

 

(𝑥 − 𝑥𝑐)2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)2 = 𝑟2 ⇔ 

⇔ 𝑥2 + (𝑦 − 𝑟𝑖)
2 = 𝑟2 ⇔ 

⇔ 𝑥𝑖
2 + (𝑧𝑖 − 𝑟𝑖)

2 = 𝑟2 ⇒ 𝑥𝑖 

∴ 𝑏𝑚𝑒𝑑,𝑐 = 2𝑥𝑖 

Figura 5.7 - Definição da função auxiliar para a definição da largura 𝑥𝑖 para uma cota 𝑧𝑖 conhecida. 

 

Figura 5.8 - Simplificação geométrica da secção de betão armado. 

Para um dado valor da cota da linha neutra (xln) conhece-se o ponto sobre o qual rodam as 

extensões (A, B ou C), e por sua vez, o valor da correspondente curvatura. Partindo de um valor de 

extensão conhecido, consegue-se calcular a extensão para qualquer altura da secção. De modo a 

automatizar o cálculo, definiu-se uma nova origem do referencial, coincidente com o centro geométrico 

da secção, por forma a obter extensões negativas, associadas à compressão e positivas, associadas 

à tração, em função da posição da cota da linha neutra (𝑥𝑙𝑛), como se apresenta a Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Notação para a secção de betão armado. 

As tensões correspondentes de cada material são obtidas através das respetivas relações 

constitutivas e, seguidamente, são calculadas as forças de cada material em cada fatia, sendo que o 

somatório das forças resulta no esforço axial resistente, 𝑁𝑟𝑑  (𝑘𝑁), obtido pela equação (5.6). 

Conhecendo as distâncias à linha de ação de cada força e o esforço axial em cada fatia, obtém-se o 

momento fletor resistente, 𝑀𝑟𝑑 (𝑘𝑁𝑚), dado pela equação (5.7). 
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 𝑁𝑟𝑑 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑠 = ∑ 𝐴𝑐,𝑖 × 𝜎𝑐,𝑖 + ∑ 𝐴𝑠,𝑖 × 𝜎𝑠,𝑖 (5.6) 

 𝑀𝑟𝑑 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑠 = ∑ 𝑁𝑐,𝑖 × 𝑧𝑐,𝑖 + ∑ 𝑁𝑠,𝑖 × 𝑧𝑠,𝑖 (5.7) 

Onde, 

𝑁𝑟𝑑 - Esforço axial resistente; 

𝑁𝑐 - Esforço axial resistido pelo betão; 

𝑁𝑠 - Esforço axial resistido pelas armaduras de aço; 

𝑖 - Número da fatia; 

𝑗 - Material betão (c) ou armaduras de aço (s); 

𝐴𝑗,𝑖 - Área do material j na fatia 𝑖; 

𝜎𝑗,𝑖 - Tensão instalada no material j na fatia 𝑖; 

𝑀𝑟𝑑 - Momento fletor resistente; 

𝑀𝑐 - Momento fletor resistido pelo betão; 

𝑀𝑠 - Momento fletor resistido pelas armaduras de aço; 

𝑧𝑗,𝑖 - Cota média do material j na fatia i relativamente à nova origem do referencial; 

5.1.4.Secção reforçada (BA-R) 

Para o estudo da secção reforçada a metodologia adaptada é semelhante com exceção das 

condições impostas, uma vez que a extensão de cedência do aço estrutural é inferior à extensão de 

cedência do betão, sendo condicionante. Assim sendo, definem-se novamente os pontos sobre os 

quais rodam as extensões admissíveis, como se apresenta na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Distribuição de extensões admissíveis para uma secção mista RCFST. 

O betão e as armaduras de aço são considerados como descrito em 5.1.3. O aço estrutural é 

considerado de forma análoga às armaduras. Recorre-se à simplificação linear pela linha média entre 

fatias, contabilizando a espessura da chapa de reforço. A área de cada fatia é corrigida através do fator 

de correção 𝑓𝑐. 

Para qualquer valor de cota da linha neutra, são novamente calculadas as contribuições de 

cada material em cada fatia, seguindo-se o cálculo de extensões, tensões e forças de forma análoga 

para os três diferentes materiais. Na Figura 5.11 apresenta-se a definição da nova origem do referencial 
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para a secção reforçada, coincidente com o centro geométrico da secção de forma a associar a 

compressão a extensões negativas e a tração a extensões positivas.  

 

Figura 5.11 – Notação e referencial para a secção reforçada. 

Por fim, obtém-se a capacidade resistente da secção mista através das equações (5.8) e (5.9). 

 𝑁𝑟𝑑 = 𝑁𝑐 + 𝑁𝑎 + 𝑁𝑠 = ∑ 𝐴𝑐,𝑖 × 𝜎𝑐,𝑖 + ∑ 𝐴𝑠,𝑖 × 𝜎𝑠,𝑖 + ∑ 𝐴𝑎,𝑖 × 𝜎𝑎,𝑖 (5.8) 

 𝑀𝑟𝑑 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑎 + 𝑀𝑠 = ∑ 𝑁𝑐,𝑖 × 𝑧𝑐,𝑖 + ∑ 𝑁𝑠,𝑖 × 𝑧𝑠,𝑖 + ∑ 𝑁𝑎,𝑖 × 𝑧𝑎,𝑖 (5.9) 

Onde, 

𝑁𝑟𝑑  - Esforço axial resistente; 

𝑁𝑐 - Esforço axial resistido pelo betão; 

𝑁𝑠 - Esforço axial resistido pelas armaduras de aço; 

𝑁𝑎 - Esforço axial resistido pelo aço estrutural; 

𝑖 - Número da fatia; 

𝑗 - Material betão (c), armaduras de aço (s) ou aço estrutural (a); 

𝐴𝑗,𝑖  - Área do material j na fatia 𝑖; 

𝜎𝑗,𝑖  - Tensão instalada no material j na fatia 𝑖; 

𝑀𝑟𝑑 - Momento fletor resistente; 

𝑀𝑐 - Momento fletor resistido pelo betão; 

𝑀𝑠 - Momento fletor resistido pelas armaduras de aço; 

𝑀𝑎 - Momento fletor resistido pelo aço estrutural; 

𝑧𝑗,𝑖  - Cota média do material j na fatia i relativamente à nova origem do referencial. 

5.1.5.Curva de interação M-N 

As metodologias anteriormente apresentadas foram implementadas num programa de cálculo 

automático desenvolvido em Microsoft Excel (2019). Com base neste programa precede-se à 

determinação da capacidade resistente da secção para cada material em cada fatia, obtendo-se os 

valores de momento fletor e esforço axial para vários valores de cota da linha neutra e, finalmente, o 
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diagrama de interação M-N para uma secção circular mista, como se ilustra, de forma genérica, na 

Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 - Curva de interação genérica M-N para uma secção mista tubular circular. 

Em edifícios, sabe-se que um certo nível de esforço axial é favorável para o aumento da 

resistência da secção à flexão, sendo que o momento máximo da secção é alcançado para valores de 

esforço axial reduzido na ordem dos 0,4. Em pontes, a zona que se correlaciona com o melhor 

desempenho estrutural destaca-se na base deste diagrama de interação, para valores ligeiramente 

inferiores, mais precisamente, é de prática comum adotar valores de esforço axial entre 0,2N(Mmáx) e 

0,4N(Mmáx) como se ilustra na Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 - Zona de otimização para o desempenho estrutural de pontes. 

5.1.6.Curva de interação M-N (EN 1994) 

De acordo com o EC4 [42], os métodos de cálculo previstos referem-se a secções de aço com 

classes entre S235 e S460, e betão de classe de resistência C20/25 a C50/60. O método de cálculo 

apresentado neste trabalho é o método simplificado, que se baseia nas seguintes hipóteses: 

i) Existe interação total entre o aço estrutural, o betão e as armaduras; 

ii) Considera-se a hipótese da conservação das secções planas, hipótese de Bernoulli. 

O método simplificado desenvolvido por Roik e Bergmann [72] está calibrado por mais de 200 

ensaios experimentais, o que levou à limitação da esbelteza normalizada (𝜆̅ ≤ 2,0). É aplicável a 

secções transversais simétricas em relação ao eixo de flexão. 

Apresenta-se, em seguida, a formulação adotada para o cálculo da capacidade resistente da 

secção. O valor de cálculo do esforço normal resistente de compressão (𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑) para uma secção 
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RCFST é dada pelas equações (5.10) e (5.11), sem e com consideração do efeito de confinamento do 

betão, contabilizados pelos parâmetros 𝜂𝑎 e 𝜂𝑐, referentes ao aço e betão, respetivamente. Para valores 

de esbelteza (𝜆̅) inferiores a 0,5 os parâmetros anteriores são dados pelas expressões apresentadas 

na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Definição dos parâmetros 𝜂𝑎 e 𝜂𝑐. 

𝒆 𝒅⁄  𝜼𝒂 𝜼𝒄 

0 𝜂𝑎0 𝜂𝑐0 

0 𝑎 0,1  𝜂𝑎0 + (1 − 𝜂𝑎0) (
10𝑒

𝑑
) (5.12)          𝜂𝑐0 (1 −

10𝑒

𝑑
) (5.13) 

> 0,1 1,0 0,0 

  𝜂𝑎0 = 0,25(3 + 2𝜆̅) ≤ 1,0 (5.14)  𝜂𝑐0 = 4,9 − 18,5𝜆̅ + 17𝜆2̅ ≥ 0,0 (5.15) 

De acordo com o EC4, a curva de interação M-N pode ser simplificada pelo diagrama poligonal 

(ACDB) apresentado na Figura 5.14, apresentando-se as expressões para a determinação dos pontos 

necessários à definição do referido diagrama na Tabela 5.3. O valor de 𝑀𝑛,𝑅𝑑  é determinado segundo 

o método apresentado em [73]. 

 

Figura 5.14 - Curva de interação M-N simplificada pela linha poligonal ACDB, adaptado de [42]. 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 (5.10) 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝜂𝑎𝐴𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑐𝑓𝑐𝑑 (1 + 𝜂𝑐

𝑡

𝑑
 

𝑓𝑦

𝑓𝑐𝑘

) + 𝐴𝑠𝑓𝑠𝑑 (5.11) 
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Tabela 5.3 - Definição dos pontos pertencentes à linha poligonal ACDB. 

 Momento fletor, 𝑴(𝒌𝑵𝒎) Esforço Axial, 𝑵(𝒌𝑵) 

A 0 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 

B  𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑀𝑚á𝑥,𝑅𝑑 − 𝑀𝑛,𝑅𝑑 (5.16) 0 

C 𝑀𝑚á𝑥,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑎𝑓𝑦𝑑 + 𝑊𝑝𝑠𝑓𝑠𝑑 + 𝑊𝑝𝑐𝛼𝑐𝑐𝑓𝑐𝑑 2⁄  (5.17)  𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 = 𝐴𝑐𝛼𝑐𝑐𝑓𝑐𝑑 (5.18) 

D 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 0,5𝑁𝑝𝑚,𝑅𝑑 

Em que, 

𝑊𝑝𝑎 - Módulo de flexão plástico do aço estrutural (𝑚3); 

𝑊𝑝𝑠 - Módulo de flexão plástico das armaduras (𝑚3); 

𝑊𝑝𝑐 - Módulo de flexão plástico do betão (𝑚3); 

𝛼𝑐𝑐 - Parâmetro de afetação à resistência do betão (toma o valor 1,0 para secções tubulares). 

Caso o valor atuante de esforço transverso (𝑉𝑎,𝐸𝑑) seja superior a metade do valor resistente 

(𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑), os efeitos de esforço transverso devem ser contabilizados através da adoção de um valor de 

cálculo de redução da resistência do aço (𝜌) o qual é dado pela equação (5.19). A redução pode, 

também, ser materializada através da redução da espessura da secção, apresentado na equação 

(5.20). 

 𝜌 = [(2𝑉𝑎,𝐸𝑑 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑⁄ ) − 1]
2
 (5.19) 

 𝑡𝑟𝑒𝑑 = (1 − 𝜌)𝑡 (5.20) 

5.2.Capacidade resistente à ação sísmica 

De forma a avaliar a capacidade resistente à ação sísmica e a ductilidade da secção obtém-se 

a relação momento fletor-curvatura (M-χ) para um dado carregamento axial. Para posterior modelação 

e análise, considerou-se a simplificação da rótula plástica como uma mola de rotação na base do pilar 

e a homogeneização da secção de BA e da secção reforçada passando a ter o aço como material 

único, assumindo a aderência total entre os materiais. 

5.2.1.Homogeneização da secção 

Para simplificação de cálculo é possível homogeneizar a secção, transformando o betão e as 

armaduras de aço em parcelas de aço estrutural equivalentes através da conversão do módulo de 

elasticidade de cada material 𝑛𝑖 = 𝐸𝑖 𝐸𝑠⁄ , sendo 𝐸𝑖  (𝐺𝑃𝑎) o módulo de elasticidade do material a ser 

homogeneizado e 𝐸𝑠 (𝐺𝑃𝑎) o módulo de elasticidade do aço estrutural. 

Tendo em conta que a secção circular tem simetria radial, por simplificação de cálculo da inércia 

da secção homogeneizada, optou-se pela transformação de todos os materiais de cada fatia em 

secções retangulares, como se ilustra na Figura 5.15. Os elementos inclinados (aço estrutural e 



51 

armaduras) foram transformados em elementos retangulares de espessura equivalente, 𝑡𝑒𝑞, mantendo 

a área para a altura constante ℎ𝑖 de acordo com a equação (5.21). 

 

Figura 5.15 – Método de simplificação geométrica para homogeneização da secção. 

 𝐴1 = 𝐴2  ⟺ 𝑡 ∙ 𝑏𝑚𝑒𝑑,𝑖 = 𝑡𝑒𝑞
′ ∙ ℎ𝑖  ⟺ 𝑡𝑒𝑞

′ = 𝑡 ∙ 𝑏𝑚𝑒𝑑,𝑖 ℎ𝑖⁄  (5.21) 

De seguida, calcula-se a nova espessura da fatia homogeneizada através do fator 𝑛𝑖, como se 

apresenta na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 – Método de homogeneização de uma fatia. 

Esta simplificação é possível uma vez que a simetria radial permite que o cálculo seja efetuado 

para qualquer linha que passe no centro geométrico da secção, dividindo-a em duas partes iguais, 

obtendo-se a simplificação da secção (betão, armaduras e aço estrutural) apresentada na Figura 5.17. 

A simplificação e homogeneização de cada material está detalhadamente ilustrada no ANEXO D. 

 

Figura 5.17 – Secção homogeneizada de betão, armaduras e aço estrutural, respetivamente. 

Por fim, tendo vários elementos retangulares do mesmo material, calcula-se o somatório das 

inércias de cada parcela, obtendo-se a inércia da secção homogeneizada (𝐼ℎ), descrita pela 

equação (5.22), sendo que para cada material, 𝑗, se deve contabilizar a contribuição de cada fatia, 𝑖. 

 𝐼ℎ = 𝐼ℎ,𝑐 + 𝐼ℎ,𝑠 + 𝐼𝑎     𝑐𝑜𝑚    𝐼𝑗 = ∑
𝑏𝑖ℎ𝑖

3

12
+ 𝐴𝑖𝑧𝑖

2 (5.22) 

Em que, 

𝐼ℎ,𝑐 - Inércia homogeneizada de betão; 

𝐼ℎ,𝑠 - Inércia homogeneizada das armaduras de aço; 
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𝐼𝑎 - Inércia do aço estrutural; 

𝑏𝑖 - Largura da fatia retangular 𝑖; 

ℎ𝑖 - Altura da fatia retangular 𝑖; 

𝐴𝑖 - Área da fatia 𝑖; 

𝑧𝑖 - Cota da fatia relativamente à nova origem do referencial. 

5.2.2.Relação momento fletor-curvatura (M-χ) 

Numa secção de betão armado (BA), a curva é traduzida, de forma simplificada, por um troço 

linear que contabiliza a rigidez não fendilhada até atingir o momento crítico 𝑀𝑐𝑟  (𝑘𝑁𝑚). A nível da 

secção, a fendilhação traduz-se por um troço horizontal que marca a passagem pontual do estado I 

para o estado II. A partir daqui a secção contabiliza a rigidez fendilhada da secção até atingir o momento 

de plastificação da secção, 𝑀𝑝𝑙, seguido de um troço horizontal (Figura 5.18). 

 

Figura 5.18 - Diagrama M-χ generalizado para uma secção de betão armado. 

O momento de fendilhação, 𝑀𝑐𝑟  (𝑘𝑁𝑚), é calculado através da equação (5.23), sendo 𝑊 (𝑚3) 

o módulo de flexão da secção transversal e 𝑓𝑐𝑡𝑚 (𝑀𝑃𝑎) o valor médio da tensão de rotura do betão à 

tração simples. 

 𝑀𝑐𝑟 = 𝑊 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 (5.23) 

No caso da secção reforçada a definição dos pontos de quebra de rigidez para o estudo do 

comportamento da secção não é simples. Consideraram-se os seguintes três casos particulares: 

1) Cedência do aço estrutural; 

2) Cedência das armaduras; 

3) Estado limite último da secção para um certo carregamento axial constante. 

No primeiro ponto, correspondente à cedência do aço estrutural, considerou-se que a extensão 

em toda a secção é limitada pela extensão de cedência do aço estrutural, como se pode ver na 

Figura 5.19, o que não permite explorar a capacidade resistente do betão e das armaduras, uma vez 

que estes nunca atingem a cedência. De forma análoga à secção de BA, estudou-se o comportamento 

da secção reforçada com esta limitação de extensão e obteve-se um diagrama de interação M-N, do 

qual se obteve o valor do momento (M1) e curvatura (χ1) para um valor constante de esforço axial. 
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Figura 5.19 - Distribuição de extensões para a cedência da armadura estrutural. 

No segundo ponto, correspondente à cedência das armaduras de aço, a máxima extensão 

admissível foi a extensão de cedência das armaduras, como ilustrado na Figura 5.20. Para o mesmo 

valor de esforço axial, obtiveram-se os valores correspondentes de M2 e χ2. 

 
Figura 5.20 - Distribuição de extensões: cedência das armaduras de aço. 

O terceiro ponto corresponde ao estado limite último da secção. Os valores de M3 e χ3 provêm 

do diagrama de interação cujo desenvolvimento foi apresentado em 5.1, para a determinação da 

capacidade resistente da secção com base nas extensões apresentadas na Figura 5.10.  

Após a definição dos três pontos, apresenta-se de forma generalizada na Figura 5.21, o 

diagrama M-χ trilinear para um carregamento axial constante  

 

Figura 5.21 - Diagrama M-χ generalizado para a secção reforçada 
 

Para se conseguir avaliar o comportamento da secção face à variação do esforço axial 

aplicado (N), torna-se relevante traçar a relação M-χ para alguns valores de esforço axial constante. 

Como já referido, existe uma zona no diagrama de interação M-N que permite a otimização do 
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desempenho da estrutura (Figura 5.13). Na Figura 5.22 apresenta-se, esquematicamente, essa 

variação de M-χ para três valores de esforço axial dentro da zona de otimização, nomeadamente, o 

esforço axial nulo, N=0, esforço axial correspondente ao momento máximo, N(Mmáx), e metade deste 

mesmo valor, 0,5N(Mmáx). 

 

Figura 5.22 - Variação da relação M-χ para vários valores de esforço axial. 

É de esperar que, para o aumento de esforço axial, a curvatura última e a rigidez aumentem 

até atingir o esforço axial correspondente ao máximo momento fletor, N(Mmáx). Para valores de 

carregamento axial superiores a este, a rigidez continua a aumentar, embora a curvatura última 

diminua. 

5.2.3.Simplificação de rótula plástica 

Esta simplificação pretende contabilizar o comportamento não linear da plastificação 

incremental do elemento. Numericamente, a rotação (em radianos) é dada pela integração da 

curvatura. Tendo calculado a relação momento fletor-curvatura (M-χ) é possível obter a relação 

momento fletor-rotação (M-θ) através do comprimento de rótula plástica, 𝐿𝑝, sendo este designado, de 

forma aproximada, pelo valor do diâmetro do pilar ou através da calibração do mesmo de acordo com 

a equação (5.24) presente no Anexo E do EC8-2 [14]. 

\ 𝐿𝑝 = 0,10𝐿 + 0,015𝑓𝑦𝑘𝑑𝑏𝐿 (5.24) 

Em que, 

𝐿 - Distância entre a secção da rótula plástica e a secção sujeita a momento fletor nulo (𝑚); 

𝑓𝑦𝑘 - Tensão de cedência característica das armaduras (𝑀𝑃𝑎); 

𝑑𝑏𝐿 - Diâmetro dos varões de armadura longitudinal (𝑚). 

De modo a reproduzir o comportamento da rótula plástica, pode simplificar-se a estrutura 

através de um sistema equivalente composto por um pilar simplesmente apoiado com uma mola de 

rotação com rigidez, 𝑘𝑚, na base do pilar. O comportamento da mola é traduzido pela relação M-θ 

obtida para a secção, podendo ter um andamento linear ou não linear, como ilustrado na Figura 5.23. 
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De forma simplificativa ilustrada na Figura 5.23-c), admite-se que, partindo de uma curvatura 

de cedência 𝜒𝑦 (𝑟𝑎𝑑 𝑚⁄ ) e através da sua multiplicação pelo comprimento de rótula plástica, 𝐿𝑝 (𝑚), se 

obtém a rotação de cedência, 𝜃𝑦 (𝑟𝑎𝑑). Tendo-se definido o ponto de cedência, adota-se uma rigidez 

de 0,01𝑘𝑚 para o segundo troço linear pós cedência. Este valor foi escolhido de forma a assegurar uma 

rigidez pós cedência não nula para evitar a ocorrência de instabilidades numéricas e verificou-se que 

não afeta os resultados obtidos. Conhecendo-se a variação de momento entre a cedência e a rotura, a 

rotação última (𝜃𝑢) é facilmente determinável através da equação (5.25). 

 𝜃𝑢 = 𝜃𝑦 +
𝛥𝑀

0,01𝑘𝑚

= 𝜃𝑦 +
𝑀𝑢 − 𝑀𝑦

0,01𝑘𝑚

 (5.25) 

Segundo o Anexo E do EC8-2 [14], a rotação total (𝜃𝑢) é dada pela soma da rotação de 

cedência (𝜃𝑦) com a capacidade de rotação plástica de cálculo (𝜃𝑝,𝑑), apresentada na equação (5.26) 

e só é válida para pilares com fator de corte, 𝛼𝑠 = 𝐿 𝑑⁄ ≥ 3,0. Para variação linear de momento fletor, a 

rotação de cedência é dada pela equação (5.27) e a capacidade de rotação plástica (𝜃𝑝,𝑢) é dada pela 

equação (5.28), sendo 𝐿𝑝, o comprimento de rótula plástica e 𝜒𝑢 e 𝜒𝑦, as curvaturas última e de 

cedência, respetivamente. 

 𝜃𝑢 = 𝜃𝑦 + 𝜃𝑝,𝑑 (5.26) 

 𝜃𝑦 =
𝜒𝑦𝐿

3
 (5.27) 

 𝜃𝑝,𝑢 = (𝜒𝑢 − 𝜒𝑦)𝐿𝑝 (1 −
𝐿𝑝

2𝐿
) (5.28) 

Para 1,0 ≤ 𝛼𝑠 < 3,0, o valor da capacidade de rotação plástica (𝜃𝑝,𝑢) deve ser multiplicado pelo 

fator de redução 𝜆(𝛼𝑠) dado pela equação (2.3). Além disso, a capacidade de rotação plástica de 

dimensionamento (𝜃𝑝,𝑑) é afetado pelo fator de segurança (ϒ𝑅,𝑝) apresentado na equação (2.1), cujo 

 

Figura 5.23 - Simplificação da rótula plástica e relação M-θ da mola a) elástica linear, b) bilinear e 

c) trilinear. 
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valor recomendado é 1,405. De acordo com o EC8, este fator de segurança serve para contabilizar 

efeitos de imperfeições locais, incertezas no modelo ou dispersão de resultados. 

5.2.4.Solução analítica para a mola elástica linear 

A solução analítica serve para validar o resultado obtido por análise numérica, em regime 

elástico linear, garantindo deste modo, que a simplificação de rótula plástica como mola na base do 

pilar está bem modelada, produzindo resultados semelhantes. A Figura 5.24 ilustra o sistema 

equivalente decomposto por um pilar considerado como modelo em consola, e um pilar simplesmente 

apoiado com uma rigidez de rotação (𝑘𝑚) na base. A rigidez do pilar em consola é dada pela 

equação (5.29) e a rigidez equivalente do pilar com mola obtém-se pela equação (5.30). 

 

Figura 5.24 - Sistema equivalente do comportamento do pilar. 

 𝑘𝑝 =
3𝐸𝐼𝐼

𝐿3
 (5.29) 

 𝑘𝜃 =
𝑘𝑚

𝐿2
 (5.30) 

Em que, 

𝐸𝐼𝐼 - Rigidez em estado não fendilhado (estado I); 

𝐿 - Altura do pilar (𝑚); 

𝑘𝑚 - Rigidez da mola de rotação (𝑘𝑁𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ). 

Uma vez que a rigidez do novo sistema pode ser contabilizada como duas componentes de 

rigidez ligadas em série, sendo estas a rigidez do pilar e a rigidez da mola, a flexibilidade (𝐹𝑒𝑞) é dada 

pelo somatório do inverso da rigidez do pilar e da mola, de acordo com a equação (5.31), em que 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 

representa a rigidez efetiva. 

5 
𝐹𝑒𝑞 = 𝛴

1

𝐾
=

1

3𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓

𝐿3

=
1

𝑘𝑚

𝐿2

+
1

3𝐸𝐼𝐼𝐼

𝐿3

 
(5.31) 

 

5 EN1998-2 ANNEX E.3.1(3) 
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A rigidez efetiva é dada pela equação (5.32) e a rigidez fendilhada (em estado II) é dada pela 

equação (5.33). Ambas as expressões provêm do EC8-26, sendo o primeiro o resultado de uma análise 

paramétrica não linear de um modelo em consola para secções tubulares. 

 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0,08𝐸𝐼𝐼 + 𝐸𝐼𝐼𝐼 (5.32) 

 𝐸𝐼𝐼𝐼 =
𝑀𝑦

𝐸𝑐𝛸𝑦

 (5.33) 

Segundo as propriedades da coluna mista do EC4 [42] a rigidez efetiva é calculada de acordo 

com a equação (5.34) e a rigidez efetiva do betão (𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓) de acordo com a equação (5.35). 

 𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑎𝐼𝑎 + 𝐸𝑠𝐼𝑠 + 𝐾𝑒𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓𝐼𝑐 (5.34) 

 
𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =

𝐸𝑐𝑚

1 + (
𝑁𝐺,𝐸𝑑

𝑁𝐸𝑑
) 𝜑𝑡

 
(5.35) 

Em que, 

𝐾𝑒 - Parâmetro de correção da rigidez de flexão do betão, de modo a contabilizar a fendilhação, 

toma o valor 0,67; 

𝐸𝑐𝑚 - Módulo de elasticidade secante do betão; 

𝑁𝐺,𝐸𝑑 - Ações permanentes; 

𝑁𝐸𝑑 - Esforço normal atuante; 

𝜑𝑡 - Coeficiente de fluência. 

Dado que a massa se mantém constante e que a partir da flexibilidade do sistema equivalente, 

se consegue determinar o valor da rigidez equivalente pela equação (5.36), o valor do novo período, 

𝑇’ (𝑠), que contabiliza a contribuição não linear da mola, é dado pela equação (5.37). A correspondente 

frequência, 𝑓 (𝐻𝑧) é dada pelo seu inverso (5.38). 

 𝐾𝑒𝑞 =
1

𝐹𝑒𝑞

 (5.36) 

 𝑇′ = 2𝜋√
𝑀

𝐾𝑒𝑞

 (5.37) 

 𝑓′ =
1

𝑇′
 (5.38) 

 

6 EN 1998-2 ANNEX C.2(1) 

7 EN 1994-1-1 6.7.3.3(3) 
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5.2.5.Coeficiente de comportamento 

Dado que o coeficiente de comportamento traduz, simplificadamente, a passagem numérica de 

regime elástico para não elástico, é necessário analisar a estrutura nas duas situações descritas. Em 

primeiro lugar, é efetuada a análise da estrutura como um pilar em consola com uma mola de rotação 

de comportamento elástico linear na base do pilar (Figura 5.23-a). Seguidamente, é efetuada a mesma 

análise alterando o comportamento da mola para uma relação inelástica bilinear ou trilinear 

(Figura 5.23-b e c), de modo a contabilizar o comportamento não linear da rótula plástica. 

Obtendo-se os resultados de momento fletor na base é possível determinar o valor do 

coeficiente de comportamento (𝑞) através da equação (5.39), que traduz a razão entre grandezas 

obtidas por análise elástica linear (𝐸𝐿) e não linear (𝑁𝐿), como ilustra a Figura 5.25. 

 𝑞 =
𝑀𝐸𝐿

𝑀𝑁𝐿

 (5.39) 

 

Figura 5.25 - Representação gráfica do coeficiente de comportamento (𝑞). 
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Capítulo 6. Caso de estudo 

O presente capítulo aborda a modelação, as hipóteses simplificativas adotadas para o modelo 

e a análise de um caso de estudo adaptado de um caso real. Analisou-se um viaduto com uma secção 

circular de BA, sendo posteriormente analisado o mesmo pilar com secção reforçada por uma chapa 

metálica. Avaliou-se a capacidade resistente e o comportamento das estruturas quando sujeitas a uma 

história de acelerações na base, igual para ambos os casos, recorrendo ao software de elementos 

finitos SAP2000 v.19. 

6.1.Enquadramento e definição do caso de estudo 

O caso de estudo baseia-se numa estrutura real de um viaduto com três vãos e um 

comprimento total de 91,0 𝑚, como ilustrado na Figura 6.1. O tabuleiro encontra-se simplesmente 

apoiado e cada alinhamento contém dois pilares com 10,0 𝑚 de altura. A geometria, as dimensões e 

os cortes transversais são apresentadas detalhadamente no ANEXO K. 

 

Figura 6.1 - Alçado do viaduto V1. 

O pilar tem uma secção circular de BA com 1,20 𝑚 de diâmetro e 32Ф25 de armadura 

longitudinal. A intervenção de reforço utilizada foi o encamisamento metálico com uma espessura (𝑡𝑎) 

de 10,0 𝑚𝑚. Na Figura 6.2 apresenta-se o corte transversal de ambas as secções. 

 

Figura 6.2 - Secção do pilar de betão armado e secção reforçada. 

Os materiais utilizados e as suas características mecânicas são apresentadas na Tabela 6.1, 

sendo que, em termos de classe de resistência, o aço utilizado para as armaduras é o A500 e o aço 

estrutural de reforço é o S355. 

10,00 



60 

Tabela 6.1 - Características dos materiais betão, armaduras e aço estrutural. 

Betão C30/37 Aço A500 Aço S355 

ϒ𝑐  [𝑘𝑁𝑚3] 25,0 ϒ𝑠 [𝑘𝑁𝑚3] 78,5 ϒ𝑠 [𝑘𝑁𝑚3] 78,5 

𝐸𝑐  [𝐺𝑃𝑎] 33,0 𝐸𝑠 [𝐺𝑃𝑎] 200,0 𝐸𝑎 [𝐺𝑃𝑎] 210,0 

𝑓𝑐𝑑 [𝑀𝑃𝑎] 20,0 𝑓𝑦𝑑  [𝑀𝑃𝑎] 435,0 𝑓𝑦𝑑  [𝑀𝑃𝑎] 275,0 

𝑓𝑐𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 30,0 𝑓𝑦𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 500,0 𝑓𝑦𝑘  [𝑀𝑃𝑎] 275,0 

𝑓𝑐𝑡𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 2,9 𝑓𝑠𝑢  [𝑀𝑃𝑎] 435,0 𝑓𝑠𝑢  [𝑀𝑃𝑎] 275,0 

휀𝑐𝑜 [‰] 2,00 휀𝑠𝑦 [‰] 2,18 휀𝑠𝑦 [‰] 1,31 

휀𝑐𝑢1 [‰] 3,50 휀𝑠𝑢1 [‰] 10,00 휀𝑠𝑢1 [‰] 10,00 

6.2.Definição do modelo em SAP2000 

Para aplicação no software, definem-se primeiro os materiais anteriormente descritos, seguido 

da definição da secção do pilar. Embora existam opções concretas para a total definição da secção de 

BA, o mesmo não acontece para a secção reforçada, uma vez que não existe a definição direta de uma 

secção mista. Por facilidade de cálculo, optou-se pela homogeneização da secção original e reforçada, 

de acordo com o método apresentado na secção 5.2.1, obtendo-se secções de aço como material único 

com as características de cada secção homogeneizada, apresentadas na Tabela 6.2. Tomou-se, como 

hipótese simplificativa, a aderência total entre os materiais aço e betão. Para contabilizar fendilhação, 

foi atribuído um fator de redução de modo a que a rigidez fendilhada seja dada por 40% da rigidez 

inicial. 

Tabela 6.2 - Características da secção homogeneizada. 

 𝑬𝒉 [𝑮𝑷𝒂] 𝑰𝒉 [𝒎𝒎𝟒] 𝑨𝒉 [𝒎𝒎𝟐] 

BA 200,0 1,89 × 1010 2,00 × 105 

BA-R 210,0 2,47 × 1010 2,38 × 105 

A estrutura foi simulada como um oscilador de 1 g.l., tendo-se modelado, numa fase inicial, um 

pilar em consola com uma massa concentrada na extremidade livre. A massa, 𝑚 (𝑡𝑜𝑛), foi calculada 

de acordo com a equação (2.16). Tomando como referência a secção do tabuleiro na zona central do 

vão, com 11,01 𝑚2 de área transversal (𝐴𝑡) determinado com a geometria apresentada na Figura 6.3, 

acresce-se um valor de 25% para ter em consideração a massa associada à variação da secção na 

zona do apoio e a massa das carlingas 

Uma vez que o peso do tabuleiro se distribui pelos elementos verticais, foi determinado tendo 

em conta a extensão total do tabuleiro e o número de pilares. Determinou-se o peso próprio, 𝑝𝑝 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ), 

e a restante carga permanente, 𝑟𝑐𝑝 (𝑘𝑁/𝑚), vem da memória justificativa do projeto, contabilizando o 

betuminoso, a viga de bordadura e guarda-corpos, os passeios, o lancil e o separador. 
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Figura 6.3 - Secção do tabuleiro do viaduto. 

De seguida apresenta-se a determinação dos valores correspondentes ao peso próprio, dada 

pela equação (6.1), e da carga permanente, 𝑐𝑝 (𝑘𝑁 𝑚⁄ ), dada pela equação (6.2). 

 𝑝𝑝 = 1,25 × 𝐴𝑡ϒ𝑐 = 1,25 × 11,01 𝑚2 × 25 𝑘𝑁 𝑚3⁄ ≈ 350 𝑘𝑁 𝑚⁄  (6.1) 

 𝑐𝑝 = 𝑝𝑝 + 𝑟𝑐𝑝 = 350,0 + 63,7 = 413,7 𝑘𝑁 𝑚⁄  (6.2) 

Assim, de acordo com a equação (6.3), a massa concentrada contabilizada na análise de um 

só pilar é de 959,4 toneladas. 

 𝑚 =
𝑐𝑝 × 𝑙

𝑛𝑝

×
1

𝑔
=

413,7 × 91,0

4
×

1

9,81
=  959,4 𝑡𝑜𝑛 (6.3) 

Em que 𝑙 (𝑚) é o comprimento longitudinal do tabuleiro do viaduto, 𝑔 (𝑚 𝑠2⁄ ) é a aceleração da 

gravidade e 𝑛𝑝 é o número de pilares. 

Modelou-se o pilar como elemento barra, sendo o nó 1 na base e o nó 2 referente à extremidade 

livre. Seguidamente atribuiu-se a secção homogeneizada ao elemento, a massa atuante na 

extremidade livre e as restrições na base. 

Apresenta-se na Figura 6.4 a estrutura simplificada, cuja massa concentrada está associada à 

extremidade livre (nó 2), na direção horizontal segundo o grau de liberdade em estudo. Bloquearam-se 

todas as restrições na base (nó 1), permitindo apenas a rotação Ry do eixo global (Figura 6.5). Para 

simular o comportamento da rótula plástica considerou-se uma mola de rotação localizada entre a base 

do pilar e o nó de ligação ao exterior. Esta mola foi considerada com um comportamento linear ou não 

linear, conforme a análise pretendida. 



62 

 

 

Figura 6.4 - Vista 3D do modelo. Figura 6.5 - Atribuição das restrições de base. 

6.3.Capacidade resistente à flexão composta 

Com base no método apresentado no Capítulo 5 dividiu-se a secção do pilar em cinquenta 

fatias de altura constante, sendo este valor determinado de acordo com a equação (6.4). Na Tabela 6.3 

apresenta-se a altura da secção (ℎ) e altura de cada fatia (ℎ𝑖) para a secção de BA e a secção 

reforçada, BA-R. 

 ℎ𝑖 =
ℎ

𝑛
 (6.4) 

Tabela 6.3 - Altura da secção para as secções de BA e BA-R. 

 𝒉 (𝒎𝒎) 𝒉𝒊 (𝒎𝒎) 

BA ℎ𝑐 = 1200 
1200

50
= 24 

BA-R ℎ𝑎 = ℎ𝑐 + 2𝑡𝑎 = 1220 
1220

50
= 24,4 

6.3.1.Determinação do diagrama de interação M-N 

Inserindo na folha de cálculo desenvolvida todos os dados dos materiais e a geometria da 

secção original (BA) e reforçada (BA-R), obtiveram-se, através das metodologias implementadas, os 

valores de esforço axial e momento fletor resistentes para vários valores de cota da linha neutra (𝑥𝑙𝑛), 

mais especificamente, para a altura média de cada uma das cinquenta fatias e para os casos de 

compressão pura e flexão pura, resultando num conjunto de pontos que definem a curva de interação 

M-N. As coordenadas dos pontos que definem as curvas para a secção original e reforçada são 

apresentadas no ANEXO G e no ANEXO H. 
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A sobreposição dos diagramas de interação obtidos para a capacidade resistente da secção 

de BA original e secção reforçada BA-R e a correspondente cedência das armaduras (BA-R,ced,s) e aço 

estrutural (BA-R,ced,a) estão ilustradas na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 - Diagramas de interação M-N para as secções de BA e BA-R. 

Na Tabela 6.4 apresentam-se os valores máximos de esforço axial e momento fletor para a 

secção de BA e a secção de BA-R de acordo com a metodologia apresentada. 

Tabela 6.4 - Valores máximos de momento fletor e esforço axial segundo para a secção original 

de BA e reforçada BA-R. 

 𝑴𝒎𝒂𝒙 (𝒌𝑵𝒎) 𝑵𝒎𝒂𝒙 (𝒌𝑵) 

BA 4370 25797 

BA-R 9715 42635 

Estes valores foram obtidos para um reforço com 10 𝑚𝑚 de espessura, resultando num 

aumento de 222% para o máximo momento fletor e de 165% para o máximo esforço axial. 

6.4.Capacidade resistente à ação sísmica 

Para um carregamento axial constante, dado pela reação vertical do pilar, determinou-se a 

relação momento fletor curvatura (M-χ). Considerando a estrutura simplificada e a área de influência de 

cada alinhamento de pilares ilustrado na Figura 6.1, obtém-se o carregamento axial através da 

equação (6.5), onde 𝐿1 e 𝐿2 são o comprimento do vão lateral e central, respetivamente. Note-se que 

existem dois pilares por alinhamento. 



64 

 𝑁𝐸𝑑 = (
5𝐿1

8
+

𝐿2

2
) ×

𝑐𝑝

2
= (5 ×

28

8
+

35

2
) ×

413,7

2
= 7240 𝑘𝑁 (6.5) 

Assim, para o carregamento de 7240 𝑘𝑁, determinaram-se as relações M-χ para cada secção. 

Para a secção de BA, teve-se em consideração a fendilhação do betão a partir do momento de 

fendilhação, considerando que a rigidez fendilhada da secção é aproximadamente 40% da rigidez não 

fendilhada, valor que se assumiu constante até cedência, seguido de um troço horizontal. No caso da 

secção reforçada, os três pontos que definem a relação M-χ correspondem à cedência do aço estrutural, 

à cedência das armaduras e à rotura. Os diagramas para cada secção estão ilustrados na Figura 6.7 

e na Figura 6.8. 

 

Figura 6.7 - Relação M-χ para a secção de BA. 

 

Figura 6.8 - Relação M-χ para a secção de BA-R. 
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6.4.1.Determinação da relação M-θ 

A partir da relação M-χ, determinou-se a relação M-θ para cada secção, tendo em consideração 

o comprimento de rótula plástica, 𝐿𝑝, dado aproximadamente pelo diâmetro do pilar, sendo este valor 

posteriormente calibrado pela equação (5.24) com o valor obtido da equação (6.6). 

 𝐿𝑝 = 0,10𝐿 + 0,015𝑓𝑦𝑘𝑑𝑏𝐿 = 0,10 × 10, 0 + 0,015 × 500 × 0,025 = 1,19 𝑚 (6.6) 

Obteve-se o valor da rotação de cedência para ambas as secções através da equação (6.7), 

tornando possível a definição da relação M-θ com andamento bilinear ilustrado na Figura 5.23-b). 

A Tabela 6.5.apresenta os valores de rotação dos pontos notáveis e a Figura 6.9 ilustra as relações 

M-θ obtidas para cada secção. 

 𝜃 = 𝜒 × 𝐿𝑝 (6.7) 

Tabela 6.5 - Valores para a definição da relação M-θ para a secção BA e BA-R. 

 𝑴𝒚 (𝒌𝑵𝒎) 𝝌𝒚 (𝒓𝒂𝒅 𝒎⁄ )  𝜽𝒚 (𝒓𝒂𝒅) 𝑴𝒖 (𝒌𝑵𝒎) 𝝌𝒖 (𝒓𝒂𝒅 𝒎⁄ )  𝜽𝒖 (𝒓𝒂𝒅) 

BA 4359,4 2,89 × 10−3 3,45 × 10−3 4359,4 5,83 × 10−3 6,96 × 10−3 

BA-R 8926,9 4,04 × 10−3 4,82 × 10−3 9682,1 6,13 × 10−3 7,32 × 10−3 

 

Figura 6.9 - Relação M-θ para a secção BA e BA-R. 

Na definição do modelo elástico linear atribuiu-se uma mola de rotação com uma determinada 

rigidez de rotação na direção y do eixo global. Em regime elástico, a rigidez de rotação da mola é 

definida pelo declive do primeiro troço do diagrama M-θ, dado pelo quociente entre o momento de 

cedência (𝑀𝑦) e a rotação de cedência (𝜃𝑦). As equações (6.8) e (6.9) apresentam os valores de rigidez 

de rotação da mola linear para a secção original BA e para a secção reforçada BA-R. 

 𝑘𝑚𝐵𝐴,𝐿
= 𝑀𝑦,𝐵𝐴 𝜃𝑦,𝐵𝐴⁄ = 4359,4 (3,45 × 10−3⁄ ) = 1264829 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 (6.8) 
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 𝑘𝑚𝐵𝐴−𝑅,𝐿
= 𝑀𝑦,𝐵𝐴−𝑅 𝜃𝑦,𝐵𝐴−𝑅⁄ = 8926,9 (6,96 × 10−3)⁄ = 1852574 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 (6.9) 

6.4.2.Modelação da mola não linear 

O comportamento da rótula plástica foi simulado através das propriedades não lineares da 

ligação, inserindo no software a relação M-θ determinada anteriormente, ilustrada na Figura 6.10. 

 

Figura 6.10 - Definição do elemento link não linear para a secção BA. 

No caso da secção reforçada BA-R definiram-se as propriedades da mola considerando o 

segundo troço do diagrama M-θ como troço horizontal. 

6.4.3.História ao longo do tempo (Time History) 

Para analisar a estrutura, considerando o pilar original com a secção BA, aplicaram-se histórias 

de acelerações na base. Consideraram-se dez sinais de sismos gerados para uma aceleração máxima 

de 1 𝑚/𝑠2 de acordo com a metodologia apresentada em [74]. Para adaptar esses sinais de forma a 

serem aplicáveis ao caso de estudo, os sinais foram afetados linearmente por uma constante (C) de 

forma a corrigir o valor das acelerações máximas. 

Conhecendo-se o período fundamental da estrutura em estudo consegue-se obter a aceleração 

espetral elástica proveniente dos espetros de resposta dos sismos originais, associados a uma 

aceleração máxima de 1 𝑚/𝑠2. 

Para determinar o período fundamental da estrutura calculou-se a rigidez equivalente da 

mesma a partir da flexibilidade equivalente, dada pela equação (5.31). 
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 𝐹𝑒𝑞 = 𝛴
1

𝐾
=

1

1264829
102

+
1

3 × 200 × 106 × 0,4 × 1,89 × 10−2

103

= 3,0 × 10−4 𝑟𝑎𝑑/𝑘𝑁 (6.10) 

 𝐾𝑒𝑞 = 1 𝐹𝑒𝑞⁄ = 1 (3,0 × 10−4)⁄ = 3335 𝑘𝑁/𝑟𝑎𝑑 (6.11) 

Com os valores obtidos pelas equações (6.10) e (6.11), o período fundamental da estrutura é 

determinado pela equação (6.12) e a frequência é dada pelo seu inverso (6.13). 

 𝑇𝐵𝐴 = 2𝜋√959,4 3335⁄ = 3,3702 𝑠 (6.12) 

 𝑓𝐵𝐴 = 1 3,3702⁄ = 0,2967 𝐻𝑧 (6.13) 

Consultando os espetros de resposta calibrados para a aceleração máxima de 1𝑚/𝑠2, 

obtiveram-se os valores de aceleração (𝑆𝑒,𝑎=1𝑚/𝑠2) correspondentes ao período fundamental, cujos 

valores se apresentam na Tabela 6.6, resultando  num valor médio 𝑆�̅�,𝑎=1𝑚/𝑠2 = 0,2484  𝑚/𝑠2, como 

ilustrado na Figura 6.11. 

Tabela 6.6 - Valores de aceleração 𝑆𝑒,𝑎=1𝑚/𝑠2  correspondentes ao período fundamental 𝑇𝐵𝐴. 

Nº do sinal #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

𝑆𝑒,𝑎=1𝑚 𝑠2⁄  0,2637 0,3048 0,2514 0,2060 0,2001 0,2318 0,2171 0,3099 0,2857 0,2135 

 

Figura 6.11 - Média dos espetros de resposta elástica dos sinais calibrados para  𝑎𝑚𝑎𝑥 = 1𝑚/𝑠2. 

Por outro lado, conhecendo o esforço axial, determinou-se o valor correspondente de momento 

fletor resistente através do diagrama de interação M-N, como ilustrado na Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Valor de momento fletor resistente para o carregamento axial 𝑁𝐸𝑑 = 7240𝑘𝑁. 

Para este valor de momento fletor resistente calculou-se a força horizontal 𝐹𝐸𝑑  (𝑘𝑁) com base 

no esquema apresentado na Figura 6.13 e na equação (6.14). No entanto, sabe-se que a força basal 

é dada pela equação (6.15), onde 𝑚 (𝑡𝑜𝑛) é a massa concentrada e 𝑆𝑑  (𝑚 𝑠2⁄ ) a aceleração espetral 

de dimensionamento. Igualando ambas as forças, obteve-se o valor de 𝑆𝑑, dado pela equação (6.16). 

 

Figura 6.13 - Esquema auxiliar para a determinação da força horizontal equivalente. 

 𝐹𝐸𝑑 =
𝑀𝑅𝑑(𝑁𝐸𝑑)

𝐿
=

4359

10
≈ 436 𝑘𝑁 (6.14) 

 𝐹𝐵 = 𝑚 × 𝑆𝑑 (6.15) 

 𝐹𝐵 = 𝑚 × 𝑆𝑑 ⇔ 436 = 959,4 × 𝑆𝑑 ⇔ 𝑆𝑑 = 436 959,4⁄ = 0,4545 𝑚/𝑠2 (6.16) 

A aceleração espetral elástica pode ser definida pela equação (6.17), que relaciona a 

aceleração do espetro de dimensionamento com a aceleração do espetro elástico através do 

coeficiente de comportamento (𝑞), e pela equação (6.18), que materializa a adaptação do espetro obtido 

para uma aceleração máxima de 1𝑚/𝑠2 através da multiplicação de uma constante (C). 
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 𝑆𝑒 = 𝑆𝑑 × 𝑞 (6.17) 

 𝑆𝑒 = 𝐶 × 𝑆�̅�,𝑎=1𝑚/𝑠2 (6.18) 

Igualando as equações e assumindo 𝑞 = 2, obteve-se o valor da constante (C) através da 

equação (6.19). 

 𝑆𝑑 × 𝑞 = 𝐶 × 𝑆�̅�,𝑎=1𝑚/𝑠2 ⇔ 𝐶 =
𝑆𝑑 × 𝑞

𝑆�̅�,𝑎=1𝑚/𝑠2
⇔ 𝐶 =

0,4545 × 2

0,2484
= 3,658 (6.19) 

Para cada história de acelerações calibrada para o valor da constante determinado, aplicou-se 

uma história de acelerações na base como se ilustra na Figura 6.14. 

 

Figura 6.14 - Definição da função para a história de carga. 

Para cada um dos sinais procedeu-se à análise de resposta das estruturas considerando a 

secção original e a reforçada, atendendo ainda aos seguintes dados: 

i) O tipo de carga aplicada como aceleração de base na direção do grau de liberdade em 

estudo; 

ii) As condições iniciais de deslocamento e aceleração nulas; 

iii) O tipo de análise: linear ou não linear; 

iv) O incremento de tempo do sinal (output step size), sendo este 0,01 segundos; 

v) O número de intervalos de análise dado pelo quociente entre a duração total do sinal e o 

intervalo de tempo definido como apresentado na equação (6.20), sendo que cada sinal tem 

uma duração total de 40 segundos. 

 𝑛º 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 =
𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
=

40 𝑠

0,01 𝑠
= 4000  (6.20) 
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6.5.Análise de Resultados 

Os modelos com o pilar com secção original (BA) e com o pilar com a secção reforçada (BA-R) 

foram analisados admitindo o comportamento linear e o comportamento não linear com rótula plástica, 

anteriormente apresentados. Os modelos foram analisados considerando 5 e 10 sinais, tendo-se 

analisado individualmente os resultados obtidos para cada história de acelerações. 

A Figura 6.15 e Figura 6.16 apresentam a relação M-θ resultante da aplicação da história de 

acelerações de um sinal representativo, notando-se uma melhoria na resposta em função da estrutura 

original ou reforçada e, em função das hipóteses consideradas para cada tipo de análise. 

 
Figura 6.15 - Relação M-θ obtido para a história de acelerações #1. 

Refira-se que se atinge o patamar de cedência em ambos os modelos (original e reforçado) 

levando à plastificação progressiva da secção e afetando assim o valor dos deslocamentos, 

velocidades e acelerações ao longo do tempo, a comparar com os correspondentes valores associados 

a um comportamento elástico linear. 

 
Figura 6.16 - Relação M-θ obtido após a análise da história de acelerações #1. 
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A Tabela 6.7 e a Tabela 6.8 apresentam os valores máximos de rotação na base (𝜃1) e 

momento fletor máximo (𝑀𝑚𝑎𝑥) para a secção original, BA, e a reforçada, BA-R, respetivamente. 

Tabela 6.7 - Valores máximos de rotação e momento fletor para a secção BA. 

 BA (C=3,658) 

 EL NL 

#sinal 𝜃1 (𝑟𝑎𝑑) 𝑀𝑚𝑎𝑥  (𝑘𝑁𝑚) 𝜃1 (𝑟𝑎𝑑) 𝑀𝑚𝑎𝑥  (𝑘𝑁𝑚) 

1 0,00775 9786,8 0,02242 4359,4 

2 0,00672 8494,5 0,02851 4359,4 

3 0,00720 9099,8 0,02700 4359,4 

4 0,00691 8729,4 0,01826 4359,4 

5 0,00777 9817,4 0,01349 4359,4 

6 0,00749 9464,1 0,01692 4359,4 

7 0,00581 7339,8  0,02181 4359,4 

8 0,01009 12751,3 0,01780 4359,4 

9 0,00853 1077,5 0,02618 4359,4 

10 0,00636 8038,7 0,01809 4359,4 

Média 0,00746 9430,0 0,02104 4359,4 

Tabela 6.8 - Valores máximos de rotação e momento fletor para a secção BA-R. 

 BA-R (C=3,658) 

 EL NL 

#sinal 𝜃1 (𝑟𝑎𝑑) 𝑀𝑚𝑎𝑥  (𝑘𝑁𝑚) 𝜃1 (𝑟𝑎𝑑) 𝑀𝑚𝑎𝑥  (𝑘𝑁𝑚) 

1 0,00869 16242,9 0,01342 8880,1 

2 0,00604 11276,4 0,00700 8880,1 

3 0,00608 11361,3 0,01321 8880,1 

4 0,00872 16281,7 0,02152 8880,1 

5 0,00752 14046,0 0,00961 8880,1 

6 0,00665 12422,9 0,01424 8880,1 

7 0,00725 13546,1 0,01094 8880,1 

8 0,00715 13351,0 0,01059 8880,1 

9 0,00790 14754,3 0,02115 8880,1 

10 0,00625 11677,5 0,00759 8880,1 

Média 0,00723 13496,0 0,01293 8880,1 
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O coeficiente de comportamento foi determinado através do quociente entre os valores 

máximos de momento fletor obtido para a análise em regime linear e não linear, de acordo com a 

equação (5.39) e foi determinado o seu valor médio consoante o número de sinais considerado. 

Para se compreender se o número de sinais de sismo estudados influencia o resultado do 

estudo, calculou-se o mesmo coeficiente de comportamento contabilizando apenas cinco dos sinais de 

história de acelerações. Os valores de coeficiente de comportamento correspondentes são 

apresentados na Tabela 6.9 para a secção BA e na Tabela 6.10 para a secção BA-R. 

Tabela 6.9 – Valor do coeficiente de comportamento para 5 e 10 sinais de sismos - secção BA. 

 𝐁𝐀: �̅�𝒎𝒂𝒙 (𝒌𝑵𝒎)  

 EL NL q 

5 sinais 9185,6 4359,4 2,11 

10 sinais 9430,0 4359,4 2,16 

Tabela 6.10 - Valor do coeficiente de comportamento para 5 e 10 sinais de sismos - secção BA-R. 

 𝐁𝐀 − 𝐑: �̅�𝒎𝒂𝒙 (𝒌𝑵𝒎)  

 EL NL q 

5 sinais 13841,7 8880,1 1,56 

10 sinais 13496,0 8880,1 1,52 

Analisando os resultados, concluiu-se que: 

i) Na estrutura reforçada há uma redução do valor do coeficiente de comportamento, o que era 

expectável uma vez que aumentando a rigidez da estrutura, aumenta-se o patamar de 

cedência, o que leva a um aumento de resistência e diminuição da exigência de ductilidade; 

ii) Apesar da perda de ductilidade face à estrutura original, houve um aumento da área interna 

na relação M-θ, traduzindo uma melhoria na capacidade de dissipação de energia; 

iii) Os valores obtidos com base na resposta para 5 sinais foram semelhantes aos obtidos com 

10 sinais; 

iv) O valor da rotação na base é significativamente reduzido, sendo que a média obtida para a 

secção reforçada é cerca de 60% do valor obtido para a secção original BA. 
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Capítulo 7. Considerações finais 

7.1.Síntese e conclusões 

Sendo os sismos catástrofes naturais imprevisíveis, podendo provocar danos significativos, a 

engenharia sísmica de estruturas tem o objetivo de conceber soluções que diminuam os danos 

estruturais e os danos colaterais. 

As estruturas importantes com grande custo associado e com graves consequências induzidas 

no caso de sofrerem danos significativos, como é o caso de obras de arte, devem conseguir acomodar 

deformações através do aproveitamento do comportamento não linear da estrutura. Face à ação 

sísmica os elementos mais solicitados são os pilares, sendo a sua base a zona propícia à formação de 

rótulas plásticas. Assim sendo, devem procurar-se soluções que explorem a ductilidade e aumentem a 

capacidade resistente ao momento fletor e ao corte na base do elemento. 

O objetivo deste trabalho apresenta uma síntese das soluções de reforço de estruturas de betão 

armado através da adição de uma chapa metálica (retrofitting) e, no caso de estruturas novas, a 

utilização de pilares com secção metálica tubular preenchida com betão (CFST) ou betão armado 

(RCFST). 

Com base na revisão da literatura conclui-se que: 

• A ação conjunta dos materiais aço e betão é favorável ao comportamento da estrutura, uma 

vez que o aço estrutural, para além de aumentar a resistência, aumenta o confinamento 

lateral ao betão, aumentando a sua resistência e o betão interior atrasa a encurvadura do 

aço, aumentando a sua capacidade resistente à encurvadura [27]; 

• No caso de construções novas a utilização de secções tubulares de aço substitui o uso de 

cofragem; 

• Dada a contribuição do aço estrutural a secção do pilar necessária será menor face à 

construção de betão armado;  

• Para aumentar a aderência entre os materiais podem ser efetuadas modificações 

geométricas de forma a aumentar a área de contacto entre eles, assim como podem ser 

utilizados reforços internos para aumentar a aderência e permitirem a adequada ligação do 

pilar à fundação; 

• O betão de enchimento é favorável , exigindo atingir uma altura que permita otimizar a sua 

utilização. Segundo [18] para alturas de betão entre 0,3L e 0,5L registam-se aumentos no 

valor da carga última de 5% e 10% para secções sem e com reforço interno. Refletindo-se 

no custo do betão de enchimento, é pouco significativo no custo total de um pilar misto. 

• A resistência última de um pilar de secção mista CFST é superior à resistência última obtida 

para ação conjunta entre um pilar de betão armado revestida com uma secção tubular 

metálica [22]. 

• Existe um aumento global de resistência, ductilidade e capacidade de absorção de energia. 
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• No caso de estruturas reforçadas existem estudos que limitam os parâmetros de esbelteza e 

que testam a possibilidade de reforço parcial executado apenas na base do pilar; 

• Face a estruturas de betão armado há um aumento de custo, embora o custo dos pilares 

numa obra de grande dimensão seja pouco significativo sobre o valor total da obra; 

• A regulamentação específica quanto à ligação de pilares à fundação e para o 

dimensionamento deste tipos de pilares mistos é praticamente inexistente. Essa dificuldade 

pode ser ultrapassada através da adaptação de regulamentação atual para estruturas de 

betão armado, estruturas de aço e estruturas mistas aço-betão; 

De modo a permitir a avaliação da capacidade resistente de uma secção genérica de betão 

armado e uma reforçada, formulou-se uma metodologia implementada numa folha de cálculo, para 

determinar a relação momento fletor-curvatura (M-χ) e consequente relação momento fletor-rotação 

(M-θ) para um dado carregamento axial, apresentando-se todas as hipóteses e simplificações 

adotadas. 

Seguidamente, aplicou-se a metodologia a um caso de estudo de um viaduto de betão armado 

pré-esforçado adaptado de uma estrutura real, determinando todos os seus valores correspondentes à 

total definição das relações anteriormente descritas para a secção de betão armado (BA) e para a 

secção reforçada com uma chapa de 10mm  (BA-R). 

Os modelos estruturais foram analisados através de um software comercial de análise de 

estruturas para se efetuar uma análise com histórias de carga geradas segundo a metodologia 

apresentada em [74]. Após a calibração dos sinais para o caso de estudo, contabilizando um coeficiente 

de comportamento q=2, extraíram-se os resultados da estrutura para a secção original e reforçada, em 

regime linear e não linear, de modo a obter-se o valor do coeficiente de comportamento correspondente 

a cada secção. 

Analisando-se os resultados, conclui-se que: 

• A capacidade resistente ao esforço axial e momento fletor aumentam com a contribuição da 

chapa, sendo que chegam a duplicar, o que leva a concluir que no caso de construção nova, 

a secção de betão armado pode ser reduzida para o mesmo valor de espessura da chapa; 

• A rigidez aumenta e através do aumento de resistência baixa as exigências de ductilidade; 

• Obtendo-se a relação M-θ da secção reforçada observa-se um aumento da área interna face 

à mesma relação obtida para a secção original, melhorando a capacidade de dissipação de 

energia; 

• Para os mesmos sinais representativos da ação sísmica, o coeficiente de comportamento 

diminui, o que era expectável uma vez que a ductilidade exigida diminui com o aumento de 

rigidez; 

• Fazendo-se a mesma análise com 5 sinais ou 10 sinais não tem influência significativa nos 

resultados obtidos para o valor do coeficiente de comportamento. Verifica-se que, para 5 ou 

10 sinais, o número de histórias de acelerações utilizados na análise sísmica de uma 

estrutura tem pouca relevância estatística no estudo. 
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7.2.Desafios e desenvolvimentos futuros 

Sendo este um tema de grande potencialidade de aplicação e dadas as restrições de tempo 

para a realização deste trabalho, existem vários aspetos que podem ser objeto de desenvolvimentos 

futuros. 

Para a correta aplicação desta solução deve haver um desenvolvimento de regulamentação 

para o dimensionamento e pormenorização de pilares mistos de secção tubular metálica preenchida 

com betão, assim como os requisitos de aderência mínima entre os materiais, a especificação de 

classes de resistência dos materiais e recomendações sobre ligação pilar-fundação. Para isso, 

devem-se efetuar modelações numéricas e a sua respetiva validação através de ensaios laboratoriais. 

Na modelação numérica, seria importante explorar a definição pormenorizada da mola 

consoante o comportamento da rótula plástica, através da modelação da relação momento 

fletor-rotação (M-θ) real, podendo este ser obtido por resultados experimentais. 

Na questão do reforço é também importante e necessário analisar o comportamento da 

estrutura na possibilidade de se manter o valor de coeficiente de comportamento atribuído à estrutura 

de betão armado (BA), em particular na análise da nova capacidade resistente e no comportamento 

face à ação sísmica. 
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ANEXO A - Notação e pontos notáveis para o cálculo da relação M- Χ
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ANEXO B - Simplificações geométricas e notação - secção de BA
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ANEXO C - Simplificações geométricas e notação - secção mista
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ANEXO D - Simplificações geométricas e homogeneização da secção
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ANEXO E – Análise por fatias: Tabela de definição de extensões, tensões e forças em 
cada fatia da secção de BA 

 

 

 

εc[‰] -3.50

n fatias 50.0 xLN[mm] 500.0 P rotação B ε0[‰] -0.50

h fatia[mm] 24.0 Φ [rad/mm] 5.00E-06 εs[‰] 2.19

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εc,i,N[‰] εc,i,M[‰] εc,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50 24.0 1188.0 238.8 5731.1 5646.6 -588.0 0.0 -3.4 -3.4 -17.00 -96.0 56.4

49 24.0 1164.0 409.4 9825.8 9680.9 -564.0 0.0 -3.3 -3.3 -17.00 -164.6 92.8

48 24.0 1140.0 523.1 12553.6 12368.4 -540.0 0.0 -3.2 -3.2 -17.00 -210.3 113.5

47 24.0 1116.0 612.4 14696.5 14479.6 -516.0 0.0 -3.1 -3.1 -17.00 -246.2 127.0

46 24.0 1092.0 686.8 16484.1 16240.9 -492.0 0.0 -3.0 -3.0 -17.00 -276.1 135.8

45 24.0 1068.0 750.9 18022.4 17756.5 -468.0 0.0 -2.8 -2.8 -17.00 -301.9 141.3

44 24.0 1044.0 807.1 19371.1 19085.3 -444.0 0.0 -2.7 -2.7 -17.00 -324.4 144.1

43 24.0 1020.0 857.0 20567.3 20263.9 -420.0 0.0 -2.6 -2.6 -17.00 -344.5 144.7

42 24.0 996.0 901.5 21636.4 21317.2 -396.0 0.0 -2.5 -2.5 -17.00 -362.4 143.5

41 24.0 972.0 941.5 22596.5 22263.1 -372.0 0.0 -2.4 -2.4 -17.00 -378.5 140.8

40 24.0 948.0 977.5 23461.0 23114.8 -348.0 0.0 -2.2 -2.2 -17.00 -393.0 136.7

39 24.0 924.0 1010.0 24240.0 23882.3 -324.0 0.0 -2.1 -2.1 -17.00 -406.0 131.5

38 24.0 900.0 1039.2 24941.5 24573.5 -300.0 0.0 -2.0 -2.0 -17.00 -417.8 125.3

37 24.0 876.0 1065.5 25572.1 25194.8 -276.0 0.0 -1.9 -1.9 -16.94 -426.8 117.8

36 24.0 852.0 1089.0 26136.7 25751.1 -252.0 0.0 -1.8 -1.8 -16.76 -431.5 108.7

35 24.0 828.0 1110.0 26639.6 26246.6 -228.0 0.0 -1.6 -1.6 -16.45 -431.7 98.4

34 24.0 804.0 1128.5 27084.3 26684.6 -204.0 0.0 -1.5 -1.5 -16.02 -427.5 87.2

33 24.0 780.0 1144.7 27473.4 27068.1 -180.0 0.0 -1.4 -1.4 -15.47 -418.7 75.4

32 24.0 756.0 1158.7 27809.5 27399.2 -156.0 0.0 -1.3 -1.3 -14.80 -405.4 63.2

31 24.0 732.0 1170.6 28094.4 27679.9 -132.0 0.0 -1.2 -1.2 -14.00 -387.6 51.2

30 24.0 708.0 1180.4 28329.6 27911.6 -108.0 0.0 -1.0 -1.0 -13.08 -365.2 39.4

29 24.0 684.0 1188.2 28516.4 28095.6 -84.0 0.0 -0.9 -0.9 -12.04 -338.3 28.4

28 24.0 660.0 1194.0 28655.6 28232.8 -60.0 0.0 -0.8 -0.8 -10.88 -307.2 18.4

27 24.0 636.0 1197.8 28748.1 28324.0 -36.0 0.0 -0.7 -0.7 -9.59 -271.8 9.8

26 24.0 612.0 1199.8 28794.2 28369.4 -12.0 0.0 -0.6 -0.6 -8.19 -232.3 2.8

25 24.0 588.0 1199.8 28794.2 28369.4 12.0 0.0 -0.4 -0.4 -6.66 -188.9 -2.3

24 24.0 564.0 1197.8 28748.1 28324.0 36.0 0.0 -0.3 -0.3 -5.00 -141.8 -5.1

23 24.0 540.0 1194.0 28655.6 28232.8 60.0 0.0 -0.2 -0.2 -3.23 -91.2 -5.5

22 24.0 516.0 1188.2 28516.4 28095.6 84.0 0.0 -0.1 -0.1 -1.33 -37.4 -3.1

21 24.0 492.0 1180.4 28329.6 27911.6 108.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

20 24.0 468.0 1170.6 28094.4 27679.9 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

19 24.0 444.0 1158.7 27809.5 27399.2 156.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

18 24.0 420.0 1144.7 27473.4 27068.1 180.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

17 24.0 396.0 1128.5 27084.3 26684.6 204.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

16 24.0 372.0 1110.0 26639.6 26246.6 228.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

15 24.0 348.0 1089.0 26136.7 25751.1 252.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

14 24.0 324.0 1065.5 25572.1 25194.8 276.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

13 24.0 300.0 1039.2 24941.5 24573.5 300.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

12 24.0 276.0 1010.0 24240.0 23882.3 324.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

11 24.0 252.0 977.5 23461.0 23114.8 348.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

10 24.0 228.0 941.5 22596.5 22263.1 372.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

9 24.0 204.0 901.5 21636.4 21317.2 396.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8 24.0 180.0 857.0 20567.3 20263.9 420.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

7 24.0 156.0 807.1 19371.1 19085.3 444.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

6 24.0 132.0 750.9 18022.4 17756.5 468.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

5 24.0 108.0 686.8 16484.1 16240.9 492.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

4 24.0 84.0 612.4 14696.5 14479.6 516.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

3 24.0 60.0 523.1 12553.6 12368.4 540.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

2 24.0 36.0 409.4 9825.8 9680.9 564.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

1 24.0 12.0 238.8 5731.1 5646.6 588.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

∑Ai[mm2] 1131962.7 1115261 ∑ -8824.6 2318.4

fc 0.99

ANÁLISE POR FATIAS

BETÃO

Incógnitas

εc[‰] -3.50

n fatias 50.0 xLN[mm] 500.0 P rotação B ε0[‰] -0.50

h fatia[mm] 24.0 Φ [rad/mm] 5.00E-06 εs[‰] 2.19

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εc,i,N[‰] εc,i,M[‰] εc,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50 24.0 1188.0 238.8 5731.1 5646.6 -588.0 0.0 -3.4 -3.4 -17.00 -96.0 56.4

49 24.0 1164.0 409.4 9825.8 9680.9 -564.0 0.0 -3.3 -3.3 -17.00 -164.6 92.8

48 24.0 1140.0 523.1 12553.6 12368.4 -540.0 0.0 -3.2 -3.2 -17.00 -210.3 113.5

47 24.0 1116.0 612.4 14696.5 14479.6 -516.0 0.0 -3.1 -3.1 -17.00 -246.2 127.0

46 24.0 1092.0 686.8 16484.1 16240.9 -492.0 0.0 -3.0 -3.0 -17.00 -276.1 135.8

45 24.0 1068.0 750.9 18022.4 17756.5 -468.0 0.0 -2.8 -2.8 -17.00 -301.9 141.3

44 24.0 1044.0 807.1 19371.1 19085.3 -444.0 0.0 -2.7 -2.7 -17.00 -324.4 144.1

43 24.0 1020.0 857.0 20567.3 20263.9 -420.0 0.0 -2.6 -2.6 -17.00 -344.5 144.7

42 24.0 996.0 901.5 21636.4 21317.2 -396.0 0.0 -2.5 -2.5 -17.00 -362.4 143.5

41 24.0 972.0 941.5 22596.5 22263.1 -372.0 0.0 -2.4 -2.4 -17.00 -378.5 140.8

40 24.0 948.0 977.5 23461.0 23114.8 -348.0 0.0 -2.2 -2.2 -17.00 -393.0 136.7

39 24.0 924.0 1010.0 24240.0 23882.3 -324.0 0.0 -2.1 -2.1 -17.00 -406.0 131.5

38 24.0 900.0 1039.2 24941.5 24573.5 -300.0 0.0 -2.0 -2.0 -17.00 -417.8 125.3

37 24.0 876.0 1065.5 25572.1 25194.8 -276.0 0.0 -1.9 -1.9 -16.94 -426.8 117.8

36 24.0 852.0 1089.0 26136.7 25751.1 -252.0 0.0 -1.8 -1.8 -16.76 -431.5 108.7

35 24.0 828.0 1110.0 26639.6 26246.6 -228.0 0.0 -1.6 -1.6 -16.45 -431.7 98.4

34 24.0 804.0 1128.5 27084.3 26684.6 -204.0 0.0 -1.5 -1.5 -16.02 -427.5 87.2

33 24.0 780.0 1144.7 27473.4 27068.1 -180.0 0.0 -1.4 -1.4 -15.47 -418.7 75.4

32 24.0 756.0 1158.7 27809.5 27399.2 -156.0 0.0 -1.3 -1.3 -14.80 -405.4 63.2

31 24.0 732.0 1170.6 28094.4 27679.9 -132.0 0.0 -1.2 -1.2 -14.00 -387.6 51.2

30 24.0 708.0 1180.4 28329.6 27911.6 -108.0 0.0 -1.0 -1.0 -13.08 -365.2 39.4

29 24.0 684.0 1188.2 28516.4 28095.6 -84.0 0.0 -0.9 -0.9 -12.04 -338.3 28.4

28 24.0 660.0 1194.0 28655.6 28232.8 -60.0 0.0 -0.8 -0.8 -10.88 -307.2 18.4

27 24.0 636.0 1197.8 28748.1 28324.0 -36.0 0.0 -0.7 -0.7 -9.59 -271.8 9.8

26 24.0 612.0 1199.8 28794.2 28369.4 -12.0 0.0 -0.6 -0.6 -8.19 -232.3 2.8

25 24.0 588.0 1199.8 28794.2 28369.4 12.0 0.0 -0.4 -0.4 -6.66 -188.9 -2.3

24 24.0 564.0 1197.8 28748.1 28324.0 36.0 0.0 -0.3 -0.3 -5.00 -141.8 -5.1

23 24.0 540.0 1194.0 28655.6 28232.8 60.0 0.0 -0.2 -0.2 -3.23 -91.2 -5.5

22 24.0 516.0 1188.2 28516.4 28095.6 84.0 0.0 -0.1 -0.1 -1.33 -37.4 -3.1

21 24.0 492.0 1180.4 28329.6 27911.6 108.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

20 24.0 468.0 1170.6 28094.4 27679.9 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

19 24.0 444.0 1158.7 27809.5 27399.2 156.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

18 24.0 420.0 1144.7 27473.4 27068.1 180.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

17 24.0 396.0 1128.5 27084.3 26684.6 204.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

16 24.0 372.0 1110.0 26639.6 26246.6 228.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

15 24.0 348.0 1089.0 26136.7 25751.1 252.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

14 24.0 324.0 1065.5 25572.1 25194.8 276.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

13 24.0 300.0 1039.2 24941.5 24573.5 300.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

12 24.0 276.0 1010.0 24240.0 23882.3 324.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

11 24.0 252.0 977.5 23461.0 23114.8 348.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

10 24.0 228.0 941.5 22596.5 22263.1 372.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

9 24.0 204.0 901.5 21636.4 21317.2 396.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8 24.0 180.0 857.0 20567.3 20263.9 420.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

7 24.0 156.0 807.1 19371.1 19085.3 444.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

6 24.0 132.0 750.9 18022.4 17756.5 468.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

5 24.0 108.0 686.8 16484.1 16240.9 492.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

4 24.0 84.0 612.4 14696.5 14479.6 516.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

3 24.0 60.0 523.1 12553.6 12368.4 540.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

2 24.0 36.0 409.4 9825.8 9680.9 564.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

1 24.0 12.0 238.8 5731.1 5646.6 588.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

∑Ai[mm2] 1131962.7 1115261 ∑ -8824.6 2318.4

fc 0.99

BETÃO

ANÁLISE POR FATIAS
Incógnitas

-4.0 -2.0 0.0

Extensão, εc [‰]

-20.00 -10.00 0.00 10.00

Tensão, σc [Mpa]



i 

 

 

  

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εa,i,N[‰] εa,i,M[‰] εa,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50 0.0 1188.0 0.0 0.0 0.0 -588.0 0.0 -3.4 -3.4 -435.0 0.0 0.0

49 0.0 1164.0 0.0 0.0 0.0 -564.0 0.0 -3.3 -3.3 -435.0 0.0 0.0

48 9.5 1132.8 101.1 940.3 940.7 -532.8 0.0 -3.2 -3.2 -435.0 -409.4 218.1

47 24.0 1116.0 89.5 832.4 832.8 -516.0 0.0 -3.1 -3.1 -435.0 -362.4 187.0

46 24.0 1092.0 60.1 559.1 559.4 -492.0 0.0 -3.0 -3.0 -435.0 -243.4 119.8

45 24.0 1068.0 49.0 455.5 455.7 -468.0 0.0 -2.8 -2.8 -435.0 -198.3 92.8

44 24.0 1044.0 42.7 396.9 397.1 -444.0 0.0 -2.7 -2.7 -435.0 -172.8 76.7

43 24.0 1020.0 38.5 358.2 358.4 -420.0 0.0 -2.6 -2.6 -435.0 -156.0 65.5

42 24.0 996.0 35.5 330.5 330.6 -396.0 0.0 -2.5 -2.5 -435.0 -143.9 57.0

41 24.0 972.0 33.3 309.5 309.7 -372.0 0.0 -2.4 -2.4 -435.0 -134.8 50.1

40 24.0 948.0 31.5 293.1 293.2 -348.0 0.0 -2.2 -2.2 -435.0 -127.6 44.4

39 24.0 924.0 30.1 279.9 280.1 -324.0 0.0 -2.1 -2.1 -424.2 -118.9 38.5

38 24.0 900.0 28.9 269.2 269.3 -300.0 0.0 -2.0 -2.0 -400.2 -107.8 32.3

37 24.0 876.0 28.0 260.3 260.4 -276.0 0.0 -1.9 -1.9 -376.2 -98.0 27.0

36 24.0 852.0 27.2 252.8 253.0 -252.0 0.0 -1.8 -1.8 -352.2 -89.1 22.5

35 24.0 828.0 26.5 246.6 246.7 -228.0 0.0 -1.6 -1.6 -328.1 -81.0 18.5

34 24.0 804.0 25.9 241.4 241.5 -204.0 0.0 -1.5 -1.5 -304.1 -73.5 15.0

33 24.0 780.0 25.5 237.0 237.1 -180.0 0.0 -1.4 -1.4 -280.1 -66.4 12.0

32 24.0 756.0 25.1 233.4 233.5 -156.0 0.0 -1.3 -1.3 -256.1 -59.8 9.3

31 24.0 732.0 24.8 230.4 230.5 -132.0 0.0 -1.2 -1.2 -232.1 -53.5 7.1

30 24.0 708.0 24.5 228.0 228.1 -108.0 0.0 -1.0 -1.0 -208.1 -47.5 5.1

29 24.0 684.0 24.3 226.1 226.2 -84.0 0.0 -0.9 -0.9 -184.1 -41.7 3.5

28 24.0 660.0 24.2 224.7 224.8 -60.0 0.0 -0.8 -0.8 -160.1 -36.0 2.2

27 24.0 636.0 24.1 223.8 223.9 -36.0 0.0 -0.7 -0.7 -136.1 -30.5 1.1

26 24.0 612.0 24.0 223.4 223.5 -12.0 0.0 -0.6 -0.6 -112.0 -25.1 0.3

25 24.0 588.0 24.0 223.4 223.5 12.0 0.0 -0.4 -0.4 -88.0 -19.7 -0.2

24 24.0 564.0 24.1 223.8 223.9 36.0 0.0 -0.3 -0.3 -64.0 -14.3 -0.5

23 24.0 540.0 24.2 224.7 224.8 60.0 0.0 -0.2 -0.2 -40.0 -9.0 -0.5

22 24.0 516.0 24.3 226.1 226.2 84.0 0.0 -0.1 -0.1 -16.0 -3.6 -0.3

21 24.0 492.0 24.5 228.0 228.1 108.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1.8 0.2

20 24.0 468.0 24.8 230.4 230.5 132.0 0.0 0.2 0.2 32.0 7.4 1.0

19 24.0 444.0 25.1 233.4 233.5 156.0 0.0 0.3 0.3 56.0 13.1 2.0

18 24.0 420.0 25.5 237.0 237.1 180.0 0.0 0.4 0.4 80.0 19.0 3.4

17 24.0 396.0 25.9 241.4 241.5 204.0 0.0 0.5 0.5 104.0 25.1 5.1

16 24.0 372.0 26.5 246.6 246.7 228.0 0.0 0.6 0.6 128.1 31.6 7.2

15 24.0 348.0 27.2 252.8 253.0 252.0 0.0 0.8 0.8 152.1 38.5 9.7

14 24.0 324.0 28.0 260.3 260.4 276.0 0.0 0.9 0.9 176.1 45.9 12.7

13 24.0 300.0 28.9 269.2 269.3 300.0 0.0 1.0 1.0 200.1 53.9 16.2

12 24.0 276.0 30.1 279.9 280.1 324.0 0.0 1.1 1.1 224.1 62.8 20.3

11 24.0 252.0 31.5 293.1 293.2 348.0 0.0 1.2 1.2 248.1 72.8 25.3

10 24.0 228.0 33.3 309.5 309.7 372.0 0.0 1.4 1.4 272.1 84.3 31.4

9 24.0 204.0 35.5 330.5 330.6 396.0 0.0 1.5 1.5 296.1 98.0 38.8

8 24.0 180.0 38.5 358.2 358.4 420.0 0.0 1.6 1.6 320.1 114.8 48.2

7 24.0 156.0 42.7 396.9 397.1 444.0 0.0 1.7 1.7 344.2 136.7 60.7

6 24.0 132.0 49.0 455.5 455.7 468.0 0.0 1.8 1.8 368.2 167.9 78.6

5 24.0 108.0 60.1 559.1 559.4 492.0 0.0 2.0 2.0 392.2 219.5 108.0

4 24.0 84.0 89.5 832.4 832.8 516.0 0.0 2.1 2.1 416.2 346.7 178.9

3 9.5 67.3 101.1 940.3 940.7 532.8 0.0 2.2 2.2 432.2 406.8 216.7

2 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 537.5 0.0 2.2 2.2 435.0 0.0 0.0

1 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 588.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

∑Ai[mm2] 15705.1 15712.0 ∑ -977.5 1968.6

fs 1.00

AÇO ARMADURAS

Ni.di[kNm]

-5.0 0.0 5.0 10.0

Extensão, εa [‰]

-435.0 -80.0 275.0

Tensão, σa [Mpa]



j 

ANEXO F – Análise por fatias: Tabela de definição de extensões, tensões e forças em 
cada fatia da secção mista 

 

 

εc[‰] -3.50

n fatias 50.0 → xLN[mm] 500.0  B ε0[‰] -0.54

h fatia[mm] 24.4 Φ [rad/mm] 4.93E-06 εs[‰] 2.46

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εc,i,N[‰] εc,i,M[‰] εc,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50.0 14.4 1202.8 0.0 0.0 0.0 -592.8 0.0 -3.5 -3.5 -20.00 0.0 0.0

49.0 24.4 1183.4 353.3 8621.5 8536.5 -573.4 0.0 -3.4 -3.4 -20.00 -170.7 97.9

48.0 24.4 1159.0 484.1 11813.1 11696.6 -549.0 0.0 -3.3 -3.3 -20.00 -233.9 128.4

47.0 24.4 1134.6 582.4 14210.3 14070.2 -524.6 0.0 -3.1 -3.1 -20.00 -281.4 147.6

46.0 24.4 1110.2 662.7 16170.4 16010.9 -500.2 0.0 -3.0 -3.0 -20.00 -320.2 160.2

45.0 24.4 1085.8 731.1 17838.0 17662.1 -475.8 0.0 -2.9 -2.9 -20.00 -353.2 168.1

44.0 24.4 1061.4 790.5 19289.2 19098.9 -451.4 0.0 -2.8 -2.8 -20.00 -382.0 172.4

43.0 24.4 1037.0 843.0 20569.7 20366.9 -427.0 0.0 -2.6 -2.6 -20.00 -407.3 173.9

42.0 24.4 1012.6 889.7 21709.9 21495.8 -402.6 0.0 -2.5 -2.5 -20.00 -429.9 173.1

41.0 24.4 988.2 931.6 22730.8 22506.6 -378.2 0.0 -2.4 -2.4 -20.00 -450.1 170.2

40.0 24.4 963.8 969.2 23647.9 23414.7 -353.8 0.0 -2.3 -2.3 -20.00 -468.3 165.7

39.0 24.4 939.4 1003.0 24472.9 24231.6 -329.4 0.0 -2.2 -2.2 -20.00 -484.6 159.6

38.0 24.4 915.0 1033.4 25214.8 24966.1 -305.0 0.0 -2.0 -2.0 -20.00 -499.3 152.3

37.0 24.4 890.6 1060.7 25880.7 25625.5 -280.6 0.0 -1.9 -1.9 -19.97 -511.7 143.6

36.0 24.4 866.2 1085.1 26476.5 26215.4 -256.2 0.0 -1.8 -1.8 -19.80 -519.1 133.0

35.0 24.4 841.8 1106.8 27006.7 26740.4 -231.8 0.0 -1.7 -1.7 -19.49 -521.1 120.8

34.0 24.4 817.4 1126.0 27475.1 27204.2 -207.4 0.0 -1.6 -1.6 -19.03 -517.7 107.4

33.0 24.4 793.0 1142.8 27884.9 27609.9 -183.0 0.0 -1.4 -1.4 -18.43 -508.9 93.1

32.0 24.4 768.6 1157.3 28238.6 27960.1 -158.6 0.0 -1.3 -1.3 -17.69 -494.6 78.4

31.0 24.4 744.2 1169.6 28538.2 28256.8 -134.2 0.0 -1.2 -1.2 -16.80 -474.7 63.7

30.0 24.4 719.8 1179.7 28785.5 28501.7 -109.8 0.0 -1.1 -1.1 -15.77 -449.4 49.3

29.0 24.4 695.4 1187.8 28981.9 28696.1 -85.4 0.0 -1.0 -1.0 -14.59 -418.7 35.8

28.0 24.4 671.0 1193.8 29128.3 28841.1 -61.0 0.0 -0.8 -0.8 -13.27 -382.8 23.3

27.0 24.4 646.6 1197.8 29225.5 28937.3 -36.6 0.0 -0.7 -0.7 -11.81 -341.7 12.5

26.0 24.4 622.2 1199.8 29273.9 28985.3 -12.2 0.0 -0.6 -0.6 -10.20 -295.6 3.6

25.0 24.4 597.8 1199.8 29273.9 28985.3 12.2 0.0 -0.5 -0.5 -8.45 -244.9 -3.0

24.0 24.4 573.4 1197.8 29225.5 28937.3 36.6 0.0 -0.4 -0.4 -6.55 -189.6 -6.9

23.0 24.4 549.0 1193.8 29128.3 28841.1 61.0 0.0 -0.2 -0.2 -4.51 -130.1 -7.9

22.0 24.4 524.6 1187.8 28981.9 28696.1 85.4 0.0 -0.1 -0.1 -2.33 -66.8 -5.7

21.0 24.4 500.2 1179.7 28785.5 28501.7 109.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

20.0 24.4 475.8 1169.6 28538.2 28256.8 134.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

19.0 24.4 451.4 1157.3 28238.6 27960.1 158.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

18.0 24.4 427.0 1142.8 27884.9 27609.9 183.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

17.0 24.4 402.6 1126.0 27475.1 27204.2 207.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

16.0 24.4 378.2 1106.8 27006.7 26740.4 231.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

15.0 24.4 353.8 1085.1 26476.5 26215.4 256.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

14.0 24.4 329.4 1060.7 25880.7 25625.5 280.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

13.0 24.4 305.0 1033.4 25214.8 24966.1 305.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

12.0 24.4 280.6 1003.0 24472.9 24231.6 329.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

11.0 24.4 256.2 969.2 23647.9 23414.7 353.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

10.0 24.4 231.8 931.6 22730.8 22506.6 378.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

9.0 24.4 207.4 889.7 21709.9 21495.8 402.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

8.0 24.4 183.0 843.0 20569.7 20366.9 427.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

7.0 24.4 158.6 790.5 19289.2 19098.9 451.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

6.0 24.4 134.2 731.1 17838.0 17662.1 475.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

5.0 24.4 109.8 662.7 16170.4 16010.9 500.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

4.0 24.4 85.4 582.4 14210.3 14070.2 524.6 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

3.0 24.4 61.0 484.1 11813.1 11696.6 549.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

2.0 24.4 36.6 353.3 8621.5 8536.5 573.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

1.0 14.4 17.2 0.0 0.0 0.0 592.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

∑Ai[mm2] 1126368.5 1115261.4 ∑ -10548.6 2710.5

fc 0.99

BETÃO

ANÁLISE POR FATIAS
Incógnitas

Ni.di[kNm]

-4.0 -2.0 0.0

Extensão, εc [‰]

-20.00 -10.00 0.00 10.00

Tensão, σc [Mpa]



k 

 

 

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εs,i,N[‰] εs,i,M[‰] εs,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50 24.4 1207.8 153.2 3064.2 3066.1 -597.8 0.0 -3.5 -3.5 -355.00 -1088.5 650.7

49 24.4 1183.4 77.9 1558.9 1559.9 -573.4 0.0 -3.4 -3.4 -355.00 -553.7 317.5

48 24.4 1159.0 58.4 1167.8 1168.5 -549.0 0.0 -3.2 -3.2 -355.00 -414.8 227.7

47 24.4 1134.6 49.1 982.1 982.7 -524.6 0.0 -3.1 -3.1 -355.00 -348.9 183.0

46 24.4 1110.2 43.4 868.7 869.2 -500.2 0.0 -3.0 -3.0 -355.00 -308.6 154.4

45 24.4 1085.8 39.5 790.8 791.2 -475.8 0.0 -2.9 -2.9 -355.00 -280.9 133.6

44 24.4 1061.4 36.7 733.4 733.8 -451.4 0.0 -2.8 -2.8 -355.00 -260.5 117.6

43 24.4 1037.0 34.5 689.1 689.5 -427.0 0.0 -2.6 -2.6 -355.00 -244.8 104.5

42 24.4 1012.6 32.7 654.0 654.4 -402.6 0.0 -2.5 -2.5 -355.00 -232.3 93.5

41 24.4 988.2 31.3 625.4 625.7 -378.2 0.0 -2.4 -2.4 -355.00 -222.1 84.0

40 24.4 963.8 30.1 601.7 602.0 -353.8 0.0 -2.3 -2.3 -355.00 -213.7 75.6

39 24.4 939.4 29.1 581.9 582.2 -329.4 0.0 -2.2 -2.2 -355.00 -206.7 68.1

38 24.4 915.0 28.3 565.1 565.4 -305.0 0.0 -2.0 -2.0 -355.00 -200.7 61.2

37 24.4 890.6 27.5 550.9 551.2 -280.6 0.0 -1.9 -1.9 -355.00 -195.7 54.9

36 24.4 866.2 26.9 538.7 539.0 -256.2 0.0 -1.8 -1.8 -355.00 -191.4 49.0

35 24.4 841.8 26.4 528.3 528.7 -231.8 0.0 -1.7 -1.7 -353.57 -186.9 43.3

34 24.4 817.4 26.0 519.5 519.8 -207.4 0.0 -1.6 -1.6 -328.30 -170.7 35.4

33 24.4 793.0 25.6 512.0 512.3 -183.0 0.0 -1.4 -1.4 -303.02 -155.2 28.4

32 24.4 768.6 25.3 505.7 506.0 -158.6 0.0 -1.3 -1.3 -277.75 -140.5 22.3

31 24.4 744.2 25.0 500.5 500.8 -134.2 0.0 -1.2 -1.2 -252.48 -126.4 17.0

30 24.4 719.8 24.8 496.2 496.5 -109.8 0.0 -1.1 -1.1 -227.20 -112.8 12.4

29 24.4 695.4 24.6 492.9 493.2 -85.4 0.0 -1.0 -1.0 -201.93 -99.6 8.5

28 24.4 671.0 24.5 490.5 490.8 -61.0 0.0 -0.8 -0.8 -176.65 -86.7 5.3

27 24.4 646.6 24.4 488.9 489.2 -36.6 0.0 -0.7 -0.7 -151.38 -74.1 2.7

26 24.4 622.2 24.4 488.1 488.4 -12.2 0.0 -0.6 -0.6 -126.10 -61.6 0.8

25 24.4 597.8 24.4 488.1 488.4 12.2 0.0 -0.5 -0.5 -100.83 -49.2 -0.6

24 24.4 573.4 24.4 488.9 489.2 36.6 0.0 -0.4 -0.4 -75.56 -37.0 -1.4

23 24.4 549.0 24.5 490.5 490.8 61.0 0.0 -0.2 -0.2 -50.28 -24.7 -1.5

22 24.4 524.6 24.6 492.9 493.2 85.4 0.0 -0.1 -0.1 -25.01 -12.3 -1.1

21 24.4 500.2 24.8 496.2 496.5 109.8 0.0 0.0 0.0 0.27 0.1 0.0

20 24.4 475.8 25.0 500.5 500.8 134.2 0.0 0.1 0.1 25.54 12.8 1.7

19 24.4 451.4 25.3 505.7 506.0 158.6 0.0 0.2 0.2 50.81 25.7 4.1

18 24.4 427.0 25.6 512.0 512.3 183.0 0.0 0.4 0.4 76.09 39.0 7.1

17 24.4 402.6 26.0 519.5 519.8 207.4 0.0 0.5 0.5 101.36 52.7 10.9

16 24.4 378.2 26.4 528.3 528.7 231.8 0.0 0.6 0.6 126.64 66.9 15.5

15 24.4 353.8 26.9 538.7 539.0 256.2 0.0 0.7 0.7 151.91 81.9 21.0

14 24.4 329.4 27.5 550.9 551.2 280.6 0.0 0.8 0.8 177.19 97.7 27.4

13 24.4 305.0 28.3 565.1 565.4 305.0 0.0 1.0 1.0 202.46 114.5 34.9

12 24.4 280.6 29.1 581.9 582.2 329.4 0.0 1.1 1.1 227.73 132.6 43.7

11 24.4 256.2 30.1 601.7 602.0 353.8 0.0 1.2 1.2 253.01 152.3 53.9

10 24.4 231.8 31.3 625.4 625.7 378.2 0.0 1.3 1.3 278.28 174.1 65.9

9 24.4 207.4 32.7 654.0 654.4 402.6 0.0 1.4 1.4 303.56 198.6 80.0

8 24.4 183.0 34.5 689.1 689.5 427.0 0.0 1.6 1.6 328.83 226.7 96.8

7 24.4 158.6 36.7 733.4 733.8 451.4 0.0 1.7 1.7 354.11 259.8 117.3

6 24.4 134.2 39.5 790.8 791.2 475.8 0.0 1.8 1.8 355.00 280.9 133.6

5 24.4 109.8 43.4 868.7 869.2 500.2 0.0 1.9 1.9 355.00 308.6 154.4

4 24.4 85.4 49.1 982.1 982.7 524.6 0.0 2.0 2.0 355.00 348.9 183.0

3 24.4 61.0 58.4 1167.8 1168.5 549.0 0.0 2.2 2.2 355.00 414.8 227.7

2 24.4 36.6 77.9 1558.9 1559.9 573.4 0.0 2.3 2.3 355.00 553.7 317.5

1 24.4 12.2 153.2 3064.2 3066.1 597.8 0.0 2.4 2.4 355.00 1088.5 650.7

∑Ai[mm2] 37990.6 38013.3 ∑ -1670.1 4794.1

fs 1.00

AÇO ESTRUTURAL

Ni.di[kNm]

-5.0 0.0 5.0 10.0

Extensão, εs [‰]

-355.00 0.00 355.00

Tensão, σs [Mpa]



l 

 

 
  

Ponto int hi[mm] zi[mm] bmed,i[mm] Ai[mm2] A'i[mm2] zi,CG[mm] εa,i,N[‰] εa,i,M[‰] εa,i[‰] σi[Mpa] Ni[kN] Ni.di[kNm]

50 0.0 1207.8 0.0 0.0 0.0 -597.8 0.0 -3.5 -3.5 -435.00 0.0 0.0

49 0.0 1183.4 0.0 0.0 0.0 -573.4 0.0 -3.4 -3.4 -435.00 0.0 0.0

48 0.7 1147.2 27.4 255.2 255.4 -537.2 0.0 -3.2 -3.2 -435.00 -111.1 59.7

47 24.4 1134.6 137.1 1275.7 1276.5 -524.6 0.0 -3.1 -3.1 -435.00 -555.3 291.3

46 24.4 1110.2 67.5 628.4 628.8 -500.2 0.0 -3.0 -3.0 -435.00 -273.5 136.8

45 24.4 1085.8 52.7 490.2 490.5 -475.8 0.0 -2.9 -2.9 -435.00 -213.4 101.5

44 24.4 1061.4 45.0 419.1 419.4 -451.4 0.0 -2.8 -2.8 -435.00 -182.4 82.3

43 24.4 1037.0 40.2 374.2 374.5 -427.0 0.0 -2.6 -2.6 -435.00 -162.9 69.6

42 24.4 1012.6 36.9 342.9 343.1 -402.6 0.0 -2.5 -2.5 -435.00 -149.3 60.1

41 24.4 988.2 34.4 319.7 319.9 -378.2 0.0 -2.4 -2.4 -435.00 -139.1 52.6

40 24.4 963.8 32.4 301.7 301.9 -353.8 0.0 -2.3 -2.3 -435.00 -131.3 46.5

39 24.4 939.4 30.9 287.4 287.6 -329.4 0.0 -2.2 -2.2 -432.27 -124.3 40.9

38 24.4 915.0 29.6 275.8 275.9 -305.0 0.0 -2.0 -2.0 -408.25 -112.7 34.4

37 24.4 890.6 28.6 266.2 266.4 -280.6 0.0 -1.9 -1.9 -384.24 -102.4 28.7

36 24.4 866.2 27.8 258.3 258.4 -256.2 0.0 -1.8 -1.8 -360.22 -93.1 23.9

35 24.4 841.8 27.0 251.7 251.8 -231.8 0.0 -1.7 -1.7 -336.21 -84.7 19.6

34 24.4 817.4 26.4 246.1 246.3 -207.4 0.0 -1.6 -1.6 -312.19 -76.9 15.9

33 24.4 793.0 26.0 241.5 241.6 -183.0 0.0 -1.4 -1.4 -288.18 -69.6 12.7

32 24.4 768.6 25.5 237.6 237.8 -158.6 0.0 -1.3 -1.3 -264.16 -62.8 10.0

31 24.4 744.2 25.2 234.5 234.6 -134.2 0.0 -1.2 -1.2 -240.15 -56.3 7.6

30 24.4 719.8 24.9 231.9 232.1 -109.8 0.0 -1.1 -1.1 -216.13 -50.2 5.5

29 24.4 695.4 24.7 230.0 230.1 -85.4 0.0 -1.0 -1.0 -192.12 -44.2 3.8

28 24.4 671.0 24.6 228.5 228.7 -61.0 0.0 -0.8 -0.8 -168.10 -38.4 2.3

27 24.4 646.6 24.5 227.6 227.7 -36.6 0.0 -0.7 -0.7 -144.09 -32.8 1.2

26 24.4 622.2 24.4 227.1 227.2 -12.2 0.0 -0.6 -0.6 -120.07 -27.3 0.3

25 24.4 597.8 24.4 227.1 227.2 12.2 0.0 -0.5 -0.5 -96.06 -21.8 -0.3

24 24.4 573.4 24.5 227.6 227.7 36.6 0.0 -0.4 -0.4 -72.04 -16.4 -0.6

23 24.4 549.0 24.6 228.5 228.7 61.0 0.0 -0.2 -0.2 -48.03 -11.0 -0.7

22 24.4 524.6 24.7 230.0 230.1 85.4 0.0 -0.1 -0.1 -24.01 -5.5 -0.5

21 24.4 500.2 24.9 231.9 232.1 109.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

20 24.4 475.8 25.2 234.5 234.6 134.2 0.0 0.1 0.1 24.01 5.6 0.8

19 24.4 451.4 25.5 237.6 237.8 158.6 0.0 0.2 0.2 48.03 11.4 1.8

18 24.4 427.0 26.0 241.5 241.6 183.0 0.0 0.4 0.4 72.04 17.4 3.2

17 24.4 402.6 26.4 246.1 246.3 207.4 0.0 0.5 0.5 96.06 23.7 4.9

16 24.4 378.2 27.0 251.7 251.8 231.8 0.0 0.6 0.6 120.07 30.2 7.0

15 24.4 353.8 27.8 258.3 258.4 256.2 0.0 0.7 0.7 144.09 37.2 9.5

14 24.4 329.4 28.6 266.2 266.4 280.6 0.0 0.8 0.8 168.10 44.8 12.6

13 24.4 305.0 29.6 275.8 275.9 305.0 0.0 1.0 1.0 192.12 53.0 16.2

12 24.4 280.6 30.9 287.4 287.6 329.4 0.0 1.1 1.1 216.13 62.2 20.5

11 24.4 256.2 32.4 301.7 301.9 353.8 0.0 1.2 1.2 240.15 72.5 25.6

10 24.4 231.8 34.4 319.7 319.9 378.2 0.0 1.3 1.3 264.16 84.5 32.0

9 24.4 207.4 36.9 342.9 343.1 402.6 0.0 1.4 1.4 288.18 98.9 39.8

8 24.4 183.0 40.2 374.2 374.5 427.0 0.0 1.6 1.6 312.19 116.9 49.9

7 24.4 158.6 45.0 419.1 419.4 451.4 0.0 1.7 1.7 338.21 141.8 64.0

6 24.4 134.2 52.7 490.2 490.5 475.8 0.0 1.8 1.8 362.22 177.7 84.5

5 24.4 109.8 67.5 628.4 628.8 500.2 0.0 1.9 1.9 386.24 242.9 121.5

4 24.4 85.4 137.1 1275.7 1276.5 524.6 0.0 2.1 2.1 410.25 523.7 274.7

3 0.7 72.9 27.4 255.2 255.4 537.2 0.0 2.1 2.1 422.26 107.8 57.9

2 0.0 72.5 0.0 0.0 0.0 537.5 0.0 2.1 2.1 422.26 0.0 0.0

1 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 597.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

∑Ai[mm2] 15702.3 15712.0 ∑ -1096.5 1931.7

fs 1.00

AÇO ARMADURAS

Ni.di[kNm]

-5.0 0.0 5.0 10.0

Extensão, εa [‰]

-435.00 -80.00 275.00

Tensão, σa [Mpa]



m 

ANEXO G – Tabela de definição para o 
diagrama de interação M-N da secção de BA 

ANEXO H – Tabela de definição para o 
diagrama de interação M-N da secção mista 

  



n 

 

ANEXO I – Tabela da homogeneização da secção de BA 

 

ANEXO J – Tabela auxiliar para a homogeneização da secção mista 

  

 

E[Gpa] Ec[Gpa] 33 Ea[Gpa] 200

n nc 6.06 na 1.00

fy [Mpa] fcd[Mpa] 20.00 fyd[Mpa] 435.00

A[mm2] Ac[mm2] 1115261.4 As [mm2] 15712.0 ∑

A'[mm2] A'c[mm2] 184018.1 A's [mm2] 15712.0 2.00E+05

I' [mm4] Ic [mm4] 1.66E+10 Is [mm4] 2.26E+09 1.89E+10

Eih,I [kNm2] 3.77E+06

EII [kNm2] 3.74E+06

Eih,II [kNm2] 1.51E+06

Homogeneização da secção de BA

Betão C30/37 Aço A500

E[Gpa] Ec[Gpa] 33 Ea[Gpa] 200 Es[Gpa] 210

n nc 6.36 na 1.05 ns 1.00

fy [Mpa] fcd[Mpa] 20.00 fyd[Mpa] 435.00 fyd[Mpa] 355.00

A[mm2] Ac[mm2] 1115261.36 As [mm2] 15712.00 Aa [mm2] 38013.27 ∑

A'[mm2] A'c[mm2] 175255.36 A's [mm2] 14963.81 A'a [mm2] 38013.27 2.28E+05

I' [mm4] Ic [mm4] 1.56E+10 Is [mm4] 2.15E+09 Ia [mm4] 6.94E+09 2.47E+10

EIh,I [kNm2] 5.18E+06

EII [kNm2] 5.20E+06

Eih,II [kNm2] 2.07E+06

Betão C30/37 Aço A500 Aço S355

Homogeneização da secção mista
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ANEXO K - Caso de estudo: Definição geométrica do viaduto
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