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Resumo 

Os principais objectivos desta tese consistem no estudo do comportamento sísmico de 

pontes de betão armado envolvendo: o estudo de diversas metodologias para a análise 

estrutural e avaliação da segurança sísmica considerando o comportamento não linear 

material; o estudo experimental do comportamento cíclico de um conjunto de pilares ocos 

de pontes, incluindo diversas soluções de reforço, e correspondente calibração dos modelos 

numéricos; e a aplicação a três casos práticos. Procurou-se ainda que as metodologias de 

análise propostas para a determinação da resposta sísmica, quer no que se refere à tradução 

do comportamento não linear, quer no que respeita à modelação estrutural, sejam de fácil 

aplicação prática e envolvendo reduzidos tempos de cálculo, de modo a poderem contribuir 

para o desenvolvimento de procedimentos que possam ser adoptados no dimensionamento 

e verificação corrente de estruturas, mantendo porém um nível de rigor suficientemente 

adequado. 

 

A modelação estrutural foi realizada com vários modelos numéricos, desde os que se 

baseiam em elementos finitos tridimensionais com modelo de dano aos que consideram o 

comportamento não linear concentrado em rótulas plásticas num modelo plano, e em que 

os principais aspectos do comportamento tridimensional são mantidos através de uma 

apropriada simulação estrutural. Para a avaliação da segurança sísmica foram adoptadas 

metodologias mais simplificadas e, predominantemente, uma mais rigorosa, baseada na 

quantificação da probabilidade de ruína envolvendo uma transformação não linear da 

acção sísmica nos seus efeitos na estrutura. 

 

A campanha experimental envolveu o estudo do comportamento cíclico de um conjunto de 

doze pilares ocos, representativos de pilares de pontes realizados a uma escala de ¼, onde 

os fenómenos associados ao esforço transverso são muito relevantes. Tendo muitos destes 

pilares uma insuficiente capacidade resistente ao corte, foi desenvolvida uma nova 

campanha experimental, em que os pilares já ensaiados foram objecto de soluções de 

reabilitação e reforço sísmico com bandas de CFRP. 
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A campanha experimental foi complementada com a realização de análises numéricas de 

alguns dos pilares, adoptando modelações com diferentes graus de complexidade, sob 

condições de carregamento monotónico e cíclico. Em particular foi considerada uma 

discretização em elementos finitos 3D com modelo de dano, de modo a permitir uma 

melhor interpretação de todos os fenómenos envolvidos e validar as várias ferramentas 

numéricas. 

 

Finalmente, apresentam-se três exemplos de aplicação, dois deles resultantes do 

envolvimento em projectos de investigação europeia (respectivamente os projectos VAB e 

Lessloss) onde se ilustra a aplicabilidade dos modelos na análise da vulnerabilidade 

sísmica de pontes em betão armado. O primeiro caso corresponde a uma ponte construída 

nos anos 70 em Warth, Áustria, objecto de vários estudos experimentais e numéricos, 

servindo deste modo como calibração global da metodologia baseada em curvas de 

vulnerabilidade. O segundo caso refere-se a uma ponte construída no sul de Itália, em que 

se procurou avaliar a segurança estrutural estabelecendo comparações com os resultados 

dos vários parceiros europeus. Por último, é analisado um conjunto de pontes portuguesas, 

onde se comparam os resultados obtidos com duas abordagens distintas para avaliação da 

segurança.  
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Abstract 

The main objectives of this thesis deal with the study of the seismic behaviour of 

reinforced concrete bridges. The thesis addresses the seismic vulnerability assessment of 

such structures, involving the nonlinear material behaviour, and includes the experimental 

study of hollow section bridge piers under cyclic loading along with several retrofitted 

solutions, and calibration studies for their numerical modelling. The proposed 

methodologies for seismic response analysis aim to be of simple practical application, 

namely in terms of the definition of the nonlinear behaviour laws and of the structural 

modelling, and involve short computation times. Therefore, such methodologies can 

contribute for the development of procedures that could be adopted for the design of 

current structures, still maintaining an adequate level of accuracy. 

 

Several numerical strategies were selected for the structural modelling of the considered 

bridge elements. Such modelling approaches range from a more complex method including 

tridimensional finite elements with a damage model, to a more simplified methodology 

which includes a planar model with plastic hinges (lumped plasticity) where the nonlinear 

behaviour is assumed to be concentrated. Through a careful structural modelling approach, 

the latter strategy was able to retain the fundamental aspects of the real tridimensional 

behaviour under earthquake loading. Several simplified methodologies were also 

considered for the seismic vulnerability assessment of the selected structures. Nonetheless, 

a more refined approach was preferred, which leads to the computation of the collapse 

probability and involves a nonlinear transformation of the earthquake hazard into the 

corresponding structural demand probability. 

 

The experimental campaign addressed the study of a set of twelve hollow section bridge 

piers under cyclic loading. The considered piers were built at a 1:4 scale and were defined 

in order to be representative of situations where shear force effects are of considerable 

relevance. Since several of the tested specimens exhibited an insufficient shear force 

capacity, a second experimental campaign was carried out on those same specimens after 

the retrofitting and strengthening operations using CFRP sheets. 
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The experimental campaign was complemented by the numerical study of some of the 

tested piers. This numerical study was developed using modelling strategies of different 

levels of complexity and for both monotonic and cyclic loading conditions. Namely, a 

highly refined tridimensional finite element model with a damage model was considered in 

order to capture all the involved phenomena and to validate several numerical tools. 

 

Finally, three application examples were carried out where the applicability of the models 

for the seismic vulnerability assessment of reinforced concrete bridges is illustrated. Two 

applications were developed in the course of European research projects where FEUP was 

involved, namely the VAB and the LessLoss projects. The first application deals with a 

bridge built in the 1970s in Warth, Austria, that has been the subject of several 

experimental and numerical studies, thus allowing for a global calibration of the 

methodology based on vulnerability curves. The second application refers to a bridge built 

in the South of Italy for which the structural safety assessment was carried out and 

compared with the results of other European partners. The last application addresses a set 

of Portuguese bridges for which the results of two different approaches for the seismic 

safety assessment are computed and compared. 
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Résumé 

Les objectifs principaux de cette thèse concernent l‘étude du comportement sismique des 

ponts en béton armé, comprenant l'évaluation de leur vulnerabilité sismique en tenant 

compte du comportement non linéaire des matériaux, des essais expérimentaux concernant 

le comportement cyclique de piliers de ponts creux rectangulaires et de certaines solutions 

pour leur renforcement, et la calibration des modèles analytiques proposés.. Les 

méthodologies proposées pour le calcul de la réponse sismique, en ce qui concerne la 

traduction du comportement non linéaire et la modélisation structurale, ont été définies de 

façon à permettre leur application facile et pratique, avec des temps de calcul réduits. 

Ainsi, en tenant compte de ces aspects, les méthodologies proposées pourront contribuir 

pour le dévéloppement de procédures qui puissent être adoptées pour le dimensionnement 

et la vérification courante des structures, tout en garantissant un niveau de rigueur 

suffisante. 

 

La modélisation structurale des ponts a été faite avec différents types de stratégies, 

notamment, utilisant un modèle d’éléments finis 3D avec un modèle de dommage 

incorporé, et utilisant un modèle d’éléments de poutre 2D, dans lequel on considère le 

comportement non linéaire concentré en rotules plastiques. En ce qui concerne cette 

dernière stratégie, le modèle a été conçu de façon a retenir les principaux aspects du 

comportement tridimensionnel. L'évaluation de la vulnerabilité sismique a été faite en 

considérant aussi différentes méthodes, notamment une ayant un niveau de rigueur plus 

élévée qui a permit la quantification de la probabilité de ruine, comprenant une 

transformation non linéaire de l’aléa sismique dans la probabilité de la demande 

structurelle. 

 

Le projet expérimental a consisté à l’évaluation du comportement cyclique de douze piliers 

de ponts creux rectangulaires à l’échelle 1:4 et qui sont représentatifs de piliers de ponts 

réels oú les effets de cisaillement sont très importants. Comme ces piliers possédaient une 

capacité de cisaillement insuffisante, une seconde étude expérimentale a été realisée sur les 

mêmes piliers après leur renforcement sismique par des bandes de CFRP. Fondés sur les 
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résultats des études expérimentaux, divers modèles analytiques de certains piliers ont été 

développés, considérant des modélisations ayant différents niveaux de complexité, sous 

chargements monotoniques et cycliques. En particulier, un modèle d’éléments finis 3D 

avec un modèle de dommage incorporé très détaillé de façon à pouvoir representer tous les 

fénomènes et à valider d’autres outils numériques.  

 

Finalement, trois applications sont présentés qui illustrent l’applicabilité des méthodes 

proposées pour l’évaluation de la vulnerabilité sismique des ponts en béton armé, ayant 

deux d’elles été dévelopés durant la participation en deux projets européens, VAB et 

LessLoss. La première application est associée a un pont construit dans les annés 1970 en 

Warth, Autriche, qui a déjà été le sujet de diverses études expérimentales et numériques, ce 

qui a permit de valider la metodologie proposée. La seconde application concerne un pont 

construit dans le sud d’Italie qui a été le sujet de diverses études d‘évaluation de la 

vulnerabilité sismique qui ont permit de confronter les principaux résultat avec ceux 

d‘autres équipes européennes participantes dans le projet LessLoss. La dernière application 

est composée d’un ensemble de ponts portugais qui ont été analisés par différentes 

méthodes en ce qui concerne leur vulnerabilité sismique.  
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1.  Introdução 

1.1 Considerações gerais 

Nas sociedades actuais começa a ser cada vez mais inaceitável a elevada perda de vidas 

humanas e bens materiais que ainda se têm verificado nos sismos dos últimos anos, como 

por exemplo nos Estados Unidos da América, Japão, Turquia, Grécia, Taiwan e China. 

 

O sismo de Northridge, que ocorreu em 1994 com uma magnitude de 6,6 na escala de 

Richter, provocou 57 mortes, 8000 feridos e 20000 desalojados, envolvendo perdas 

materiais na ordem dos 15 biliões de dólares, cerca de metade do Orçamento Geral do 

Estado Português para o mesmo ano. Destas perdas, cerca de 200 milhões de dólares 

destinaram-se à reparação ou substituição de pontes, sendo o montante das perdas 

substancialmente mais elevado se se considerar o impacto económico resultante da 

interrupção das vias de circulação na zona norte de Los Angeles. 

 

No sismo de Kobe, no Japão, ocorrido no início de 1995 e com magnitude de 7,2 na escala 

de Richter, a empresa pública japonesa de auto-estradas estimou o custo total das 

reparações das pontes a seu cargo, que são apenas uma parte das pontes na região de Kobe, 

em 900 milhões de dólares. 

 

No sismo devastador que atingiu a zona central da Tailândia em 1999 verificou-se uma 

magnitude de 7,6 na escala de Richter, tendo resultado numa estimativa oficial de 2161 

mortos, 8736 feridos e aproximadamente 150 pessoas ainda dadas como desaparecidas 

(NISEE (2006)).  

 

Refira-se ainda, pela proximidade temporal do evento e da enorme destruição provocada, o 

caso do sismo de Wenchuan, na província de Sichuan, na China, que ocorreu em Maio de 

2008 com magnitude de 7,9 na escala de Richter. No dia seguinte o número de mortos era 

já de 12000 pessoas e mais de 18000 continuavam desaparecidas. Na zona afectada viviam 
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mais de 15 milhões de pessoas, incluindo quase 4 milhões na cidade de Chengdu, sendo, de 

entre as vítimas mortais, cerca de 2000 estudantes e professores atingidos pelas escolas que 

colapsaram. 

 

Deste modo, produzindo os sismos um tremendo impacto nas regiões que ocorrem, 

podendo levar vários anos até que seja restabelecida a normalidade na zona, torna-se 

necessário dispor de meios rigorosos de análise da resposta sísmica de estruturas que 

permitam, de uma maneira segura e económica, dimensionar as estruturas novas e avaliar a 

necessidade de reforço nas existentes. 

 

Desde há alguns anos que o dimensionamento das estruturas em regiões sísmicas é tratado 

pelas regulamentações com base em critérios próprios que visam assegurar um bom 

comportamento global, em vez de se limitar à verificação de condições de resistência das 

secções, procurando dotar a estrutura de características de rigidez e mecanismos de 

dissipação de energia capazes de garantir, face à acção dos sismos, uma probabilidade de 

colapso suficientemente baixa. Estes mecanismos de dissipação de energia são 

materializados através da capacidade que os elementos têm em ultrapassar os seus limites 

elásticos, sem perdas significativas de resistência e rigidez, perante ciclos de carga 

alternada, designando-se esta capacidade como ductilidade disponível. A ductilidade 

disponível nos elementos estruturais está dependente do tipo de esforços (nomeadamente o 

esforço axial), das características dos materiais e, no caso das estruturas de betão armado, 

da pormenorização das armaduras na secção. 

 

Assim, esta nova filosofia de dimensionamento das estruturas à acção dos sismos 

pressupõe a consideração do seu comportamento não linear. No entanto, sendo a análise 

não linear ainda actualmente bastante complexa e morosa na prática corrente, as 

regulamentações preconizam a determinação da resposta elástica da estrutura, sendo os 

resultados obtidos por esta análise linear afectados por coeficientes de comportamento de 

forma a simular o comportamento não linear. As simplificações associadas a este processo 

implicam a obtenção de resultados pouco precisos, verificando-se actualmente um grande 

esforço para o desenvolvimento de métodos mais exactos, no sentido de se obter uma 

maior segurança e uma maior economia nas soluções estruturais, já que a acção dos sismos 

é normalmente condicionante no dimensionamento estrutural nas zonas sísmicas. 
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1.2 Objectivos 

O principal objectivo deste trabalho assenta no estudo da segurança sísmica de pontes de 

betão armado, com especial enfoque no comportamento não linear de pilares ocos e na 

procura de soluções que permitam o seu reforço.  

 

Várias metodologias de avaliação da segurança são apresentadas e aplicadas, desde as mais 

simples às mais complexas. Para a realização deste tipo de estudo procurou-se avaliar a 

eficiência de algumas metodologias de análise estrutural, quer no que se refere à tradução 

do comportamento não linear, quer no que respeita à modelação estrutural, envolvendo 

modelações com diferentes graus de complexidade. 

 

Para sustentar este estudo procurou-se realizar uma campanha experimental para avaliar o 

comportamento cíclico de pilares ocos, onde os fenómenos associados ao esforço 

transverso assumem um relevo bastante significativo. Tendo muitos destes pilares, 

principalmente aqueles ainda dimensionados com a anterior regulamentação anti-sísmica, 

uma insuficiente capacidade resistente ao corte, procurou-se também efectuar um estudo 

sobre as possibilidades de reabilitação e reforço sísmico, equacionando-se inclusive a 

eficiência do reforço interior na base dos pilares para melhorar o confinamento da secção. 

 

A campanha experimental foi complementada com a realização de análises numéricas de 

alguns dos pilares, adoptando modelações numéricas com diferentes graus de 

complexidade e sob condições de carregamento monotónico e cíclico. Em particular foi 

considerada uma discretização em elementos finitos 3D com modelo de dano, de modo a 

permitir uma melhor interpretação de todos os fenómenos envolvidos e validar as várias 

ferramentas numéricas utilizadas. 

 

Em função das conclusões e ensinamentos da campanha experimental e numérica de 

modelos de pilares de pontes, e adoptando as ferramentas de análise numérica apresentadas 

nos capítulos anteriores, foram realizadas três aplicações práticas, duas das quais 

envolvendo pontes analisadas no âmbito de projectos europeus, onde se procedeu ao 

estudo do seu comportamento sísmico para valores crescentes da acção sísmica, 

procurando determinar o valor da probabilidade de colapso com diferentes metodologias 

de avaliação da segurança. 
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Com as análises efectuadas procurou-se aprofundar os conhecimentos relativos ao 

comportamento sísmico de pontes em regime não linear, nomeadamente no que se refere à 

distribuição dos deslocamentos, esforços, e graus de ductilidade exigidos, bem como 

avaliar a sua segurança estrutural face à acção sísmica. 

 

1.3 Descrição da tese  

Procurando atingir os objectivos propostos começou-se por efectuar uma pesquisa 

bibliográfica sobre sismos recentes e suas repercussões em pontes e viadutos, que serviu de 

base à elaboração do Capítulo 2, em que se procurou caracterizar globalmente o 

comportamento e vulnerabilidade sísmica de pontes, identificando-se as zonas de maior 

sensibilidade e os mecanismos responsáveis pelos principais danos verificados pela 

ocorrência de sismos. Neste capítulo efectuou-se ainda uma apresentação de alguns 

sistemas de ensaio experimental, envolvendo as particularidades de cada um deles, desde a 

forma como são aplicadas as cargas e deslocamentos até ao modo como se realizam as 

medições dos deslocamentos por intermédio de instrumentação apropriada. Finalmente, 

realizou-se uma pesquisa sobre algumas estratégias do reforço sísmico de pilares ocos de 

pontes. 

 

No Capítulo 3 realiza-se uma apresentação dos modelos numéricos utilizados para 

tradução do comportamento estrutural de pontes de betão armado sujeitas a acções cíclicas, 

desde as mais simples e com reduzidos tempos de cálculo até às mais complexas e 

detalhadas, naturalmente com maiores tempos de cálculo e exigências computacionais. 

Caracteriza-se o comportamento do betão e do aço isoladamente e em conjunto, para 

carregamentos monotónicos e para carregamentos cíclicos e alternados, referindo-se a 

elevada influência que o confinamento e o nível do esforço axial têm nas características de 

resistência e ductilidade do betão.  

 

A seguir, procede-se, no Capítulo 4, à apresentação das ferramentas de avaliação da 

segurança sísmica de pontes, onde se descrevem algumas metodologias capazes de 

quantificar a probabilidade de colapso, desde as mais rigorosas, que envolvem funções de 
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vulnerabilidade dos pilares da ponte, até às mais simples e de rápida utilização para um 

elevado número de pontes, baseadas em conceitos de deslocamentos admissíveis, que 

permitem estimar os danos esperados, para uma determinada tipologia de pontes, 

associados a um dado estado limite. 

 

O Capítulo 5 é dedicado ao estudo experimental do comportamento cíclico de pilares ocos 

de pontes, onde os efeitos de corte são frequentemente bastante significativos, e ainda a 

diversas soluções de reforço, de modo a dotá-los de capacidade para resistir a acções 

cíclicas. Tendo-se adoptado técnicas de reforço com recurso a mantas de carbono (CFRP), 

procurou-se extrair conclusões no que respeita ao seu dimensionamento, tendo em vista o 

aumento da capacidade resistente ao corte dos pilares, bem como no que diz respeito à sua 

eficiência no confinamento do betão e na prevenção da encurvadura dos varões 

longitudinais.  

 

No Capítulo 6 apresentam-se os resultados das análises numéricas realizadas para alguns 

dos pilares que foram ensaiados experimentalmente, sobre os quais se fez uma descrição e 

discussão exaustiva no capítulo anterior, de modo a melhor interpretar todos os fenómenos 

envolvidos e validar as várias ferramentas numéricas utilizadas. 

 

Este trabalho não ficaria completo sem a aplicação das metodologias propostas a exemplos 

práticos, destinando-se o Capítulo 7 à análise numérica de algumas pontes. Com o primeiro 

caso, a ponte de Talübergang Warth estudada experimentalmente em Ispra, construída nos 

anos setenta e em relação à qual não tinha sido feita nenhuma análise sísmica no seu 

dimensionamento, procurou-se efectuar uma análise cíclica para calibrar alguns parâmetros 

histeréticos, que caracterizam a dissipação de energia nos pilares da ponte, uma vez que se 

dispunha de análises numéricas e experimentais realizadas por outros autores. Procedeu-se, 

também, à avaliação da sua segurança estrutural em relação à acção sísmica evidenciando-

se, assim, as potencialidades destas metodologias no apoio ao reforço de estruturas. No 

segundo caso de estudo procurou-se avaliar a segurança estrutural de uma ponte irregular, 

o viaduto de Lordo, através de uma metodologia baseada em critérios idênticos aos vários 

parceiros europeus envolvidos no projecto. Finalmente, na terceira aplicação prática, 

envolvendo o estudo de um conjunto de pontes portugueses, foram adoptadas duas 

abordagens, uma primeira que assenta numa análise dinâmica não linear através de 

modelos planos, onde a probabilidade de ruína é quantificada através de curvas de 
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vulnerabilidade, e uma outra, bastante mais simplificada, baseada em critérios de 

“displacement based design”. 

 

A presente dissertação encerra com o Capítulo 8, onde se apresentam as conclusões mais 

importantes e se propõem algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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2.  Comportamento Sísmico de Pontes 

2.1 Introdução 

É durante a ocorrência de sismos que melhor são postas em evidência as deficiências que 

originam um mau comportamento das estruturas e em que se podem extrair lições 

relativamente aos aspectos do dimensionamento que permitem dotá-las de um bom 

comportamento sísmico. 

 

Num passado mais ou menos recente, têm-se verificado a ocorrência de sismos com uma 

significativa intensidade em zonas com elevado índice de construção, como foi o caso dos 

sismos de Northridge e de Kobe, que permitiram analisar o comportamento de pontes 

dimensionadas com regulamentos de diferentes épocas, envolvendo já estruturas 

dimensionadas de acordo com a mais actual filosofia de dimensionamento sísmico e pontes 

que foram objecto de medidas de reforço. A observação e interpretação dos danos permite, 

por sua vez, identificar os requisitos que as estruturas devem possuir para exibirem um 

bom comportamento sísmico, devendo os correspondentes aspectos estruturais serem 

adequadamente traduzidos nos modelos de análise estrutural a adoptar. 

 

No entanto, a extrema gravidade que têm assumido alguns dos sismos mais recentes impõe 

que se conclua que, apesar dos grandes avanços que se têm verificado no âmbito da 

engenharia sísmica, são ainda necessários grandes esforços para que possa existir uma 

adequada protecção em relação a este tipo de catástrofe natural. Estes esforços devem 

desenvolver-se na direcção do melhoramento dos preceitos regulamentares, na verificação 

e reforço das estruturas existentes e na preparação de técnicos com formação adequada 

para o desenvolvimento de uma estratégia de avaliação de segurança e eventual reforço do 

parque construído. 

 

A actual filosofia de análise sísmica presente nos regulamentos de estruturas tem 

conduzido a que, de um modo geral, as estruturas se comportem bem durante a ocorrência 
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de sismos. Por outro lado, o seu carácter ainda muito simplificado pode levar a estruturas 

pouco económicas e, em alguns casos, a estruturas cujo comportamento não seja 

satisfatório. A consideração explícita do comportamento não linear material, a par de uma 

adequada filosofia de avaliação de segurança estrutural, permite introduzir significativos 

avanços para dimensionamentos mais realistas, encontrando-se presentemente em 

condições de poder ser incorporada nos procedimentos regulamentares. 

Complementarmente, têm sido desenvolvidas campanhas experimentais com o objectivo 

de estudar e validar o comportamento de pilares de pontes dimensionados com 

regulamentos que envolvem a mais recente filosofia de dimensionamento sísmico, sendo 

naturalmente este tipo de análise bastante produtivo no sentido de verificar a eficiência das 

medidas preconizadas nos regulamentos. 

 

O trabalho de avaliação das condições de segurança do parque construído, especialmente 

nas áreas de grande concentração urbana em regiões de grande sismicidade, constitui uma 

colossal tarefa que se perfila ao longo de várias gerações mas que precisa de ser encetada 

desde já. Assim, para além das metodologias de análise e de avaliação de segurança já 

referidas, torna-se necessário identificar as técnicas de reforço mais apropriadas, 

nomeadamente para as pontes e viadutos com pilares de secção oca, e desenvolver as 

tecnologias para a sua aplicação corrente, de modo a reduzir o risco sísmico nas sociedades 

modernas. Então, o contributo do ensaio experimental em laboratório das várias soluções 

de reforço poderá ser bastante importante para interpretar e quantificar a eficiência da cada 

uma dessas soluções, enquadrando-se nestas diversas preocupações o trabalho que aqui se 

apresenta. 

 

No âmbito deste capítulo, procura-se efectuar um enquadramento geral do comportamento 

sísmico de estruturas, dando especial relevo aos aspectos que mais directamente 

influenciam a vulnerabilidade sísmica das pontes. Assim, começa-se por referenciar os 

aspectos mais importantes de alguns dos sismos que mais recentemente têm ocorrido, 

seguindo-se uma apresentação dos danos mais significativos verificados, referenciando-se 

de um modo especial aqueles que decorrem devido a deficiências do comportamento 

estrutural. Segue-se a apresentação de alguns trabalhos experimentais em que têm ensaiado 

pilares de pontes e, finalmente, ilustram-se alguns dos reforços sísmicos utilizados em 

pilares ocos de pontes. 
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2.2 Sismos recentes 

Nos últimos anos têm-se verificado um número significativo de abalos sísmicos, alguns 

deles em locais intensamente habitados e, portanto, com um grande número de importantes 

construções, nomeadamente pontes e viadutos. De entre os sismos recentes, por serem dos 

mais importantes e terem sido objecto de um maior número de estudos, foram escolhidos 

alguns sismos para servirem de base aos aspectos mais relevantes do comportamento 

sísmico de pontes: os sismos de Loma Prieta e de Northridge, nos Estados Unidos da 

América, o sismo de Kobe, no Japão, o sismo da Tailândia e o sismo de Sichuan, na China. 

 

O sismo de Loma Prieta ocorreu no dia 17 de Outubro de 1989, com magnitude na escala 

de Richter de M=7,1 e com intensidade de Mercalli de IX, causando danos e colapsos de 

pontes numa área de 60 milhas quadradas, com epicentro nas montanhas de Sta Cruz. Os 

abalos mais intensos ocorreram durante cerca de 15 segundos, perdendo-se 62 vidas, das 

quais 42 ocorreram devido ao colapso do viaduto de Cypress (Soberón et al. (1999)). 

 

O sismo de Northridge ocorreu no dia 17 de Janeiro de 1994, com magnitude na escala de 

Richter de M=6,6 e com intensidade de Mercalli de IX. O seu epicentro ocorreu a uma 

profundidade de 19 km e aproximadamente a 1,5 km a su-sudoeste do centro de Northridge 

e a 30 km a oeste-noroeste do centro de Los Angeles. Várias réplicas foram registadas nos 

dias seguintes ao abalo principal, atingindo três delas magnitudes superiores a 5,0 na escala 

de Richter. Esta região de Los Angeles apresenta grandes extensões de auto-estradas, 

existindo, portanto, elevado número de “obras de arte”. O comportamento destes viadutos 

e pontes esteve muito abaixo do que seria de esperar, constatando-se que cerca de uma 

dezena sofreram colapsos ou danos irreparáveis e ainda outras 170 sofreram algum tipo de 

estrago desde fissuração ligeira até assentamento de aterros nos encontros (Oliveira et al. 

(1995)). Os principais motivos de danos foram devido ao deslocamento excessivo dos 

tabuleiros face à exiguidade das dimensões dos encontros, também por ruína dos pilares 

sujeitos à combinação de esforços de flexão e corte, associados a esforços axiais elevados, 

e ainda por perda de apoio de um tramo de tabuleiro, provocando, aparentemente, uma 

rotura por punçoamento. 

 

A cidade de Kobe sofreu no dia 17 de Janeiro de 1995 um sismo com magnitude na escala 

de Richter de M=7,2 e com intensidade 7 na escala Japonesa, causando inúmeros e severos 
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danos nas redes rodoviárias, incluindo a rotura de comunicação entre Osaka e Kobe. 

Também as pontes e viadutos entre Nishinimiya e Kobe sofreram danos consideráveis 

durante o sismo. Dados estatísticos revelaram que 320 pontes foram danificadas, 27% das 

quais com grandes danos estruturais. O tipo de estragos verificados consistiram em 

fissuração, destaque do recobrimento em betão e encurvadura de varões de pilares, 

permitindo deslocamentos excessivos do seu topo e consequentemente a queda de alguns 

tabuleiros (Soberón et al. (1999)). 

 

No dia 20 de Setembro de 1999 ocorreu um sismo devastador que atingiu Taiwan central 

(região de Chi-Chi) com intensidade de M=7,6 na escala de Richter e epicentro com uma 

profundidade de aproximadamente 1,1 km, ao qual se seguiram uma série de mais de 9000 

réplicas com intensidades menores (NISEE (2006)). A falha encontrada à superfície 

desenvolveu-se por uma extensão de cerca de 60 km, com deslocamentos laterais que 

chegaram a atingir 9 m e, também, com grandes deslocamentos verticais. Várias estruturas 

antigas de betão armado demonstraram a sua vulnerabilidade no que diz respeito a 

exigências de deformações sísmicas e capacidade de corte.  

 

Finalmente, a 12 de Maio de 2008 em Wenchuan, na província de Sichuan, uma zona 

montanhosa na região ocidental da China, verificou-se um dos sismos mais recentes com 

magnitude de 7,9 na escala de Richter. A área afectada foi cerca de 440000 km2 (incluindo 

417 distritos e cidades) e o comprimento de rotura da falha foi de aproximadamente 

240 km, resultando mais de 70 mil mortos e cerca de 18 mil desaparecidos. Um grande 

número de pontes foi severamente danificado neste sismo, como referido no resultado 

estatístico dos danos em pontes realizado pelo Ministério de Comunicações (ISSN (2008)). 
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2.3 Comportamento de pilares de pontes em sismos recentes 

Num passado recente tem-se verificado que as pontes e os viadutos têm sido das estruturas 

mais danificadas durante a ocorrência dos sismos. Assim, mesmo no caso de sismos 

considerados de “magnitude moderada”, as consequências nestas “obras de arte” têm sido 

bastante preocupantes, causando muitas vezes a sua ruína parcial e mesmo o colapso em 

algumas situações, a que correspondem elevados encargos, enquanto que nas estruturas 

correntes os efeitos têm sido comparativamente mais moderados. 

 

Para se proceder a uma análise mais aprofundada do comportamento sísmico de pontes e 

viadutos, uma das necessidades primordiais consiste na identificação das zonas mais 

sujeitas a dano, devido ao facto de aí se mobilizarem os esforços mais elevados e, portanto, 

onde serão de esperar os principais fenómenos de não linearidade. Essas zonas são as 

responsáveis pelo comportamento histerético de dissipação de energia, devendo, portanto, 

existir nessas secções grandes disponibilidades em termos de ductilidade, conferida 

principalmente pela correcta disposição e quantidade de armadura transversal, associadas a 

outras disposições que garantam a exploração desse comportamento não linear, as 

designadas verificações da capacidade de desempenho, “capacity design” na literatura 

inglesa. 

 

2.3.1 Sismo de Loma Prieta, 1989 

O acidente no viaduto de Cypress (Priestley et al. (1996)), ilustrado na Figura 2.1, que 

originou o colapso do seu tabuleiro superior, constituiu um dos mais graves acidentes que 

ocorreram durante o sismo de Loma Prieta, devido principalmente a roturas que se 

verificaram nos nós de ligação dos pilares às vigas do tabuleiro. De facto, os nós de ligação 

entre vigas e pilares são zonas particularmente sensíveis a acções horizontais, uma vez que 

os esforços internos nessas zonas podem ser bastante superiores aos verificados nas 

próprias vigas e pilares. Esses esforços não são, muitas vezes, quantificados com a devida 

atenção e, até há bem pouco tempo, raramente se consideravam armaduras de esforço 

transverso para reforçar os nós. Quando não existem estas armaduras, ou não apresentam 
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correctas disposições construtivas, podem ocorrer falhas nos nós por esforço transverso, 

como foi o caso deste viaduto.  

 

 

Figura 2.1: Falha nos nós. 

 

 

Durante estes sismos verificaram-se, ainda, deslocamentos sísmicos não esperados de 

elementos estruturais adjacentes resultando em choques entre estruturas, quando não 

existia suficiente distância entre elas. 

 

A insuficiente resistência à flexão de pilares devido a deficientes emendas dos varões 

longitudinais por soldadura, ou a insuficiente comprimento de amarração junto à base dos 

pilares, foram também causas de alguns acidentes devidos a este sismo. 

 

2.3.2 Sismo de Northridge, 1994 

Alguns tabuleiros de pontes e viadutos colapsaram devido ao insuficiente comprimento de 

apoio nas juntas de ligação, devido aos deslocamentos relativos entre os tramos do 

tabuleiro e os pilares ou encontros. O nó de ligação da auto-estrada I-5 com a SR-14, onde 

os tabuleiros tinham, na sua maioria, desenvolvimento curvo, foi uma das zonas mais 

afectadas pelo sismo. Na Figura 2.2 pode verificar-se que a causa do colapso dos tabuleiros 
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foi a falta de apoio, provocando em algumas situações a queda de um tramo por 

deslocamento excessivo e deficiente funcionamento de dispositivos limitadores de 

deslocamento, e noutras situações a rotura por punçoamento no pilar que garantia o apoio 

do tramo (Oliveira et al. (1995)). 

 

  

  

Figura 2.2: Colapso de tabuleiros de viadutos. 

 

 

A deficiente ductilidade à flexão disponível nas rótulas plásticas foi responsável pelo 

colapso de vários pilares. Este tipo de colapso deve-se ao inadequado reforço transversal 

dessas zonas conduzindo a um insuficiente confinamento do betão cintado, sendo este 

esmagado por falta de resistência à compressão e originando, consequentemente, a 

encurvadura dos varões longitudinais, como se ilustra na Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Ductilidade insuficiente em mecanismo de flexão (Oliveira et al. (1995)). 

 

 

Nos pilares, com variação das dimensões da secção com a altura, verificaram-se falhas por 

esforço transverso imediatamente abaixo das zonas de secção alargada. Nessas zonas existe 

uma combinação de esforços de flexão e de corte associados a esforços axiais elevados, 

conduzindo a danos irrecuperáveis como os dos pilares ilustrados na Figura 2.4 e 

Figura 2.5. Nesta última figura pode-se verificar, também, como as cintas helicoidais se 

desprenderam, deixando de confinar o betão interior. 

 

 

Figura 2.4: Rotura por esforço transverso (Oliveira et al. (1995)). 
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Figura 2.5: Escorregamento das cintas helicoidais (Oliveira et al. (1995)). 

 

 

Os nós de ligação entre vigas e pilares são zonas a ter particular atenção, principalmente se 

os elementos forem pré-fabricados, uma vez que os esforços internos nessas zonas podem 

ser bastante superiores aos verificados nos elementos estruturais. Quando existe uma má 

concepção do pormenor de ligação das vigas aos pilares podem verificar-se 

comportamentos deficientes desses nós, como aconteceu numa passagem de peões 

ilustrada na Figura 2.6, localizada na zona em que se registaram as maiores acelerações 

sísmicas, onde os danos verificados no nó quase provocaram o colapso da estrutura. 
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Figura 2.6: Danos ocorridos por má concepção do nó (Oliveira et al. (1995)). 

 

 

2.3.3 Sismo de Kobe, 1995 

Pontes em betão armado em Kobe Line, na Hanshin Expressway, que foram construídas de 

acordo com uma regulamentação antiga, em que não eram previstas especificações 

adequadas ao comportamento cíclico das secções de betão armado, sofreram enormes 

danos, incluindo o colapso de algumas delas. Próximo deste local, pontes dimensionadas 

de acordo com regulamentação recente evidenciaram um excelente comportamento, não 

tendo sofrido qualquer dano (Legeron (2000)). 

 

As condições de apoio foram, igualmente, responsáveis por muitos danos, devido, 

fundamentalmente, ao insuficiente comprimento das zonas de apoio, provocando fracturas 

nos aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio em neoprene evidenciaram, de um modo 

geral, um melhor comportamento. 

 

Também devido ao insuficiente comprimento de apoio nas juntas de ligação, alguns 

tabuleiros de pontes colapsaram, conduzindo à queda de tramos completos, quando se 
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verificaram deslocamentos relativos entre os diversos tramos do tabuleiro, ou entre os 

tramos e os encontros, agravando-se este fenómeno para os tramos com pilares altos. 

 

Este efeito de falta de apoio do tabuleiro é agravado quando as fundações estão assentes 

em solos moles ou solos arenosos com possibilidade de liquefacção, como aconteceu na 

ponte Nishinomiyako, ilustrada na Figura 2.7, onde o muro cais sofreu um deslocamento 

de cerca de 2 m na direcção normal ao rio, causando a perda de suporte do tabuleiro pelo 

consequente movimento do pilar mais próximo do rio (Hamada e Wakamatsu (1999)). 

 

 

Figura 2.7: Queda do tabuleiro devido à liquefacção do solo (EQE (1995)). 

 

 

Inúmeros danos em pilares de pontes e viadutos foram obtidos por insuficiente resistência 

à flexão de pilares, devido a deficientes emendas dos varões longitudinais por soldadura ou 

a insuficiente comprimento de amarração. Outro factor com enormes repercussões no 

comportamento dos pilares foi a dispensa prematura da sua armadura longitudinal, 

conduzindo, para o viaduto Hanshin ilustrado na Figura 2.8, ao drástico colapso dos seus 

pilares e à consequente queda do viaduto. 
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Figura 2.8: Dispensa prematura da armadura longitudinal dos pilares do viaduto de 
Hanshin (EASY (1997)). 

 

 

2.3.4 Sismo de Taiwan, 1999 

Neste sismo verificado em Taiwan, cerca de 20 pontes localizadas ao longo da falha foram 

severamente danificadas, sendo a grande maioria delas com vãos múltiplos e tabuleiros 

simplesmente apoiados. Estas pontes foram dimensionadas de acordo com os antigos 
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regulamentos de construção da Tailândia, tendo atingido danos com gravidade bastante 

significativa, de tal modo que tornaram inviável a sua utilização (NISEE (2006)). 

 

Uma ponte construída em 1980, a sul do epicentro e perto de Doulan, ficou praticamente 

destruída como se ilustra na Figura 2.9, tendo o encontro do lado norte (na zona à direita 

da fotografia) sofrido deslocamentos importantes na direcção Sul. Os pilares com cerca de 

2 m de diâmetro, que tinham sido reforçados com encamisamento para protecção dos 

danos de impacto na zona do rio, ficaram com um pequeno segmento do pilar mais 

vulnerável a roturas por corte. O pilar mais a norte colapsou em corte na direcção 

longitudinal, enquanto que os pilares do lado sul mostraram algum movimento transversal 

nas roturas por corte. Com esta rotura de pilares e vigas de topo, que servem de apoio ao 

tabuleiro, vários tramos colapsaram. 

 

 

Figura 2.9: Derrocada de uma ponte perto de Doulan (NISEE (2006)). 

 

 

Uma ponte construída em 1990 perto de Juahan, sofreu danos bastante significativos 

devido à proximidade da falha que parece ter cortado a ponte numa direcção enviesada. O 

tabuleiro com vigas pré-fabricadas foi atirado cerca de 3 m para sul, batendo nos tramos 

adjacentes e provocando a ruína de vários deles (Figura 2.10). 

 

Foram várias as pontes em que a falha sísmica apareceu debaixo do seu tabuleiro, tal como 

a que está ilustrada na Figura 2.11, produzindo deformações e forças que provavelmente 

excederam aquelas expectáveis devido unicamente às forças resultantes da acção sísmica.  
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Figura 2.10: Danos elevados de uma ponte perto de Juahan (NISEE (2006)). 

 

 

 

Figura 2.11: Danos elevados de uma ponte perto de Juahan (NISEE (2006)). 
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Os pilares, talvez armados de forma deficiente, poderiam ainda assim ter resistência 

adequada para os esforços resultantes da acção sísmica, mas claramente insuficiente para 

as deformações significativas registadas no solo de fundação. 

 

2.3.5 Sismo de Wenchuan, 2008 

As pontes existentes na zona do sismo foram bastante afectadas devido à grandeza da 

acção sísmica e também a algumas roturas superficiais ocorridas sob estas. O número total 

de pontes danificadas/colapsadas devido ao grande sismo ascende a 576, incluindo pontes 

bastante recentes, significando desta forma perdas económicas avultadas. Num trabalho de 

investigação e inspecção pós-sismo realizado pelo Ministério da Comunicações Chinês, 

conjuntamente com outras entidades, é referido que a quantidade de pontes que sobreviveu 

com poucos danos foi muito baixa (<40%) e que o número de pontes severamente 

danificadas ou mesmo colapsadas foi muito elevado (14%), tendo em conta que são infra-

estruturas fundamentais para as equipas de socorro na ajuda e transportes humanitárias no 

pós-sismo. Na Figura 2.12 ilustra-se o colapso total de uma ponte, situada numa zona 

bastante próxima do epicentro do sismo, onde o tabuleiro da ponte se encontra caído no 

solo devido ao colapso dos pilares que lhe serviam de suporte. 

 

 

Figura 2.12: Colapso total de uma ponte. 
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A Figura 2.13 ilustra o caso da ponte Gaoyuan, onde a superfície de rotura da falha 

contribuiu para o colapso do tabuleiro (EERI (2008)). 

 

 

Figura 2.13: Colapso da ponte Gaoyuan. 

 

 

2.4 Aspectos estruturais 

Para prevenir as estruturas do efeito devastador dos sismos é necessário dotá-las de 

características sismo-resistentes, sendo para isso fundamental identificar os principais 

mecanismos envolvidos na resposta sísmica de estruturas, bem como a localização das 

correspondentes zonas críticas, de modo a que as análises se possam apoiar em modelos 

que de uma forma realista traduzam o comportamento das estruturas sujeitas a movimentos 

sísmicos. A observação do modo como as estruturas se comportaram durante a ocorrência 

de sismos tem sido um dos meios que tem permitido extrair valiosas lições e permitido 

melhorar a compreensão dos fenómenos envolvidos na resposta sísmica de estruturas. 

 

Os estudos experimentais e numéricos têm igualmente constituído uma outra vertente para 

a análise do comportamento das estruturas sujeitas aos sismos. Os primeiros são os mais 

elucidativos sobre o comportamento estrutural e dos quais se obtêm informação mais 

detalhada, embora sejam muito dispendiosos, devido ao elevado custo do equipamento 

necessário para a sua realização. Os segundos utilizam metodologias mais simples e 

rápidas, apoiadas em ferramentas de cálculo cada vez mais potentes, sendo também 
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suficientemente rigorosos, desde que essas ferramentas sejam convenientemente calibradas 

a partir de resultados experimentais. 

 

Estas observações e estudos têm demonstrado que os procedimentos de análise estrutural 

devem dispor de modelos que permitam traduzir o comportamento cíclico dos elementos 

estruturais, de um modo especial nas regiões próximas dos nós, as zonas que se tem 

verificado serem as mais críticas. Estes modelos devem captar os aspectos mais relevantes 

dos mecanismos envolvidos nas incursões não lineares, nomeadamente no que se refere à 

dissipação de energia, e serem calibrados através de apropriados ensaios experimentais. 

 

A análise e interpretação do comportamento das estruturas durante os sismos têm 

igualmente permitido tirar conclusões, quer quanto aos aspectos que asseguram um bom 

comportamento global das estruturas, quer quanto ao comportamento local, nomeadamente 

no que se refere à pormenorização dos elementos estruturais, de modo a que estes 

disponham de características que assegurem um comportamento cíclico estável e com 

adequadas incursões não lineares. 

 

 

2.5 Actividades experimentais em pilares ocos de betão armado 

A utilização de secções transversais ocas em pilares altos de pontes é bastante comum e 

adequada, uma vez que conduz a soluções economicamente atractivas, com elevada rigidez 

e reduzida contribuição da massa dos pilares na resposta sísmica (Priestley et al. (1996)).  

 

No entanto, os sismos recentes mais importantes evidenciaram a vulnerabilidade deste tipo 

de secções no que diz respeito à capacidade de resistência e deformação ao corte, 

particularmente naqueles pilares onde não foram adoptadas medidas específicas de 

prevenção contra os sismos. Foi também verificado que em pilares quadrados de secção 

oca o comportamento dúctil depende fortemente do confinamento do banzo em 

compressão (Priestley e Park (1987)). 
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No âmbito geral da segurança sísmica de pontes, é então da maior importância o estudo do 

comportamento cíclico de pilares de secção oca de forma a identificar e compreender a 

importância da relação entre as componentes de deformação por corte e flexão, bem como 

os correspondentes modos de rotura. Assim, tal como no caso de paredes estruturais de 

betão armado, deve existir um cuidado especial relativamente aos fenómenos relacionados 

com o corte em pilares de secção oca, uma vez que estes apresentam almas com espessura 

consideravelmente reduzida, o que conduz a modos de deformação frequentemente 

dominados por efeitos de corte.  

 

Isto implica que os requisitos de dimensionamento sísmico são particularmente 

importantes para este tipo de pilares. Consequentemente, para pontes onde não foram 

consideradas as especificações sísmicas, as respostas globais dos pilares podem ser 

significativamente afectadas por deformações de corte não dúcteis, devido a insuficiente ou 

fraco detalhe da armadura transversal. Este tipo de deformações indesejáveis devidas ao 

corte podem representar uma parte considerável da deformação global (isto é, o total de 

flexão e corte) e muito provavelmente impedem a formação de mecanismos dúcteis nas 

potenciais rótulas plásticas.  

 

No que diz respeito a este tópico existe relativamente pouca investigação experimental, 

apenas se encontrando documentado na literatura alguns estudos, nomeadamente em testes 

de pilares rectangulares ocos realizados em grande escala por Pinto et al. (1996), Yeh et al. 

(2002) e Pinto et al. (2003) e, mais recentemente, ensaios em escala reduzida de pilares de 

secção oca de pontes efectuados por Pavese et al. (2004) e Calvi et al. (2005). 

 

Um dos grupos mais activos de investigação experimental tem produzido trabalhos 

recentes onde se ensaiaram pilares ocos de betão armado, usando o setup apresentado na 

Figura 2.14. Neste sistema foi adoptado o modo mais tradicional de aplicação de carga 

axial através de tirantes, com a utilização de dois actuadores hidráulicos e dois tirantes 

exteriores ao provete em escala real (Yeh et al. (2002), Cheng et al. (2003) e Mo et al. 

(2004)). Foram utilizados actuadores horizontais, com 1000 kN de capacidade e um curso 

de 150 mm em ambos os sentidos, ligados à parede de reacção para imposição de 

deslocamentos horizontais no topo do pilar. Cada provete foi instrumentado com células de 

carga, transdutores de deslocamentos e extensómetros para monitorizar os deslocamentos 

aplicados e as correspondentes cargas, bem como as extensões resultantes e deformações 
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relativas. A carga horizontal foi aplicada de forma quasi-estática em ciclos por controlo de 

deslocamentos com ± 5 mm, ± 10 mm, ± 20 mm, etc..., até se atingir a rotura de cada 

provete. Este mesmo setup foi também utilizado para estudar o comportamento de pilares 

ocos de pontes reforçados com FRP no âmbito do projecto das linhas de comboio de alta 

velocidade em Taiwan (Mo et al. (2004)). 
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Figura 2.14: Setup de ensaio usado por Cheng et al. (2003). 

 

 

Um grupo de investigação europeu do laboratório ELSA, em Ispra, Itália, realizou testes 

cíclicos em pilares a grande escala (1/2.5) com secção transversal rectangular oca (Pinto et 

al. (2003)). Na Figura 2.15 encontram-se representados dois pilares ensaiados (à esquerda 

um pilar baixo e à direita um pilar alto) com a respectiva instrumentação adoptada e 

posicionamento do actuador horizontal para aplicação dos ciclos de deslocamentos no topo 

do pilar. 
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Figura 2.15: Setup de ensaio e instrumentação utilizados por Pinto et al. (2003). 

 

 

Outro grupo de investigação europeu do laboratório da Universidade de Pavia, Itália, 

realizou uma campanha de ensaios experimentais de pilares ocos de pontes em escala 

reduzida (Pavese et al. (2004) e Calvi et al. (2005)). No topo dos provetes foi utilizado um 

actuador hidráulico horizontal para a aplicação de séries de três ciclos em regime quasi-

estático e aumento de nível de drift (0.4%, 1.2%, 2.4%, 3.6% e 4.8%, sempre que 

possível). A carga vertical foi aplicada usando um tirante de aço de alta resistência, de 

32 mm de diâmetro, colocado no interior do provete, sendo este tirante traccionado por um 

macaco hidráulico de forma a garantir um esforço constante durante o ensaio. Os provetes 

foram fixos ao pavimento rígido com um sistema de vigas de aço e tirantes pré-esforçados 

(Figura 2.16a). 

 

O sistema de aquisição de dados incluiu a medição global de deslocamentos horizontais, 

verticais e diagonais, bem como deformações longitudinais (curvatura) na região da rótula 

plástica. Utilizou-se também extensómetros nos estribos e varões longitudinais, células de 

carga e LVDTs (Figura 2.16b), fazendo-se também uma monitorização da possível 

translação e rotação da base. 
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Figura 2.16: (a) Setup de ensaio e (b) disposição dos transdutores (Pavese et al. (2004)). 

 

 

2.6 Breve referência ao reforço sísmico de pilares 

Tornou-se claro a partir da observação em campo e dos resultados experimentais que os 

pilares de pontes dimensionados antes da implementação dos regulamentos sísmicos mais 

modernos são vulneráveis aos sismos e, portanto, devem ser estudadas soluções de reforço 

apropriadas (Tsionis e Pinto (2007)). 

 

Muitos estudos têm vindo a ser desenvolvidos em pilares de pontes em betão armado com 

o objectivo de avaliar a eficiência de soluções de reforço para melhorar a capacidade à 

flexão e ao corte, bem como melhorar o confinamento. Vários tipos de reforços de pilares 

de pontes têm também sido estudados experimentalmente, como por exemplo com a 

utilização de encamisamentos metálicos (Priestley et al. (1996) e Aboutaha et al. (1999)), 

com encamisamentos em fibra de vidro (Saadatmanesh et al. (1996) e Xiao e Ma (1997)), 

com encamisamentos em compósitos de fibras de carbono (Seible et al. (1997) e Gergely 

et al. (1998)), que comprovaram a melhoria significativa nas resistências à flexão e corte, 

bem como no aumento da ductilidade dos pilares. No entanto, é de salientar que nesses 

trabalhos realizados até cerca do ano 2000 não foi encontrada na bibliografia pesquisada 

qualquer referência a pilares de secção transversal oca. 
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Na verdade, embora os pilares em betão armado com secção transversal rectangular oca 

sejam bastante comuns em pontes e viadutos na Europa e noutras regiões de elevada 

actividade sísmica, apenas recentemente têm sido objecto de investigação científica (Calvi 

et al. (2000), Mo et al. (2001), Yeh et al. (2002), Calvi e Pavese (2003) e Pinto et al. 

(2003)). 

 

Várias campanhas experimentais têm sido desenvolvidas no sentido de verificar a 

eficiência de técnicas de reforço com mantas de CFRP (carbon fiber reinforced polymer) 

em pilares ocos (Ogata e Osada (2000), Cheng et al. (2003), Mo et al. (2004), Pavese et al. 

(2004) e Yeh e Mo (2005)), tendo-se observado, nalguns casos, significativas melhorias na 

capacidade de dissipação de energia e nas deformações atingidas quando comparados com 

os respectivos pilares originais. Esta melhoria no comportamento dos pilares reforçados é 

mais evidente quando se altera o modo de rotura de corte para flexão e também mais eficaz 

nas situações de melhor confinamento, no entanto ainda é bastante difícil quantificar o 

efeito de cada melhoria (Tsionis e Pinto (2007)). 

 

Peloso (2003) e Pavese et al. (2004) testaram um conjunto de técnicas de reforço com 

bandas de CFRP aplicadas a pilares de pontes com secção quadrada oca (Figura 2.17), 

incluindo o reforço ao corte e à flexão.  

 

Os ensaios de Yeh e Mo (2005) tinham como objectivo investigar o comportamento cíclico 

de pilares de pontes, nomeadamente a ductilidade em flexão, energia dissipada e 

capacidade de corte. Na Figura 2.18 ilustram-se as fotografias dos modos de rotura 

verificados no fim do ensaio, para os pilares ocos com secção rectangulares e circulares 

reforçados ao corte com mantas de CFRP. Obtiveram-se, nos dois pilares reforçados, 

modos de rotura por flexão com betão esmagado nas paredes de betão e armaduras 

longitudinais partidas. 
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Figura 2.17: Pilares quadrados ocos reforçados com bandas de CFRP: (a) dimensões do 
dimensionamento e (b) aplicação ao modelo. 

 

 

 

Figura 2.18: Modos de rotura por flexão em pilares ocos reforçados com mantas de CFRP: 
(a) secção quadrada com betão esmagado e (b) secção circular com armaduras partidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

núcleo de betão esmagado varões encurvados varões partidos 
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3.  Modelação do Comportamento Estrutural 

3.1 Introdução 

Depois de apresentadas, no capítulo anterior, as características gerais do comportamento 

sísmico das pontes, dando relevo ao seu comportamento estrutural, vulnerabilidade 

sísmica, campanhas experimentais e tipos de reforço de pilares ocos, segue-se, neste 

capítulo, a caracterização de modelos de análise estrutural.  

 

Sendo de betão armado as pontes que vão ser analisadas, sujeitas a cargas cíclicas e 

alternadas quando submetidas a acções sísmicas, é importante estudar o comportamento 

dos materiais betão e aço, isoladamente, e analisar, também, o seu funcionamento em 

conjunto. 

 

Assim, serão definidas, inicialmente, as características das leis de comportamento do betão 

e do aço, para carregamentos monotónicos e para carregamentos cíclicos, referindo-se para 

o betão a influência do seu confinamento nas características de resistência e ductilidade. Os 

elementos de betão armado serão caracterizados, pela utilização conjunta de betão e aço, 

através de modelos numéricos que traduzem as suas leis de carregamento monotónico, que 

serão testados e calibrados em aplicações numéricas.  

 

Sendo normalmente as pontes estruturas de grande porte, sujeitas a um conjunto de 

esforços e de elevada intensidade, embora tenham uma concepção estrutural simples e um 

reduzido grau de redundância, utilizam-se, frequentemente, metodologias relativamente 

complexas para a sua modelação, envolvendo o comportamento tridimensional, para 

simular a complexidade de esforços destas estruturas, acrescendo ainda a necessidade de 

serem analisadas em várias direcções. Quando se pretende proceder a estudos em que se 

considera o comportamento dinâmico e não linear os correspondentes tempos de cálculo 

podem tornar-se extremamente longos, dificultando a obtenção de soluções, especialmente 
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quando é necessário efectuar um grande número de análises, como é o caso das 

metodologias usadas na avaliação de segurança.  

 

Vários exemplos de modelações numéricas podem ser referidos, embora não de forma 

exaustiva, nomeadamente, o modelo de fibras (Taucer et al (1991), Guedes (1997) e 

Seismostruct (2002)), o modelo de dano contínuo desenvolvido na FEUP (Faria et al. 

(1998)), o modelo da teoria do campo de compressões modificado (Vecchio (1988)), 

modelos de rótula plástica tipo Takeda (Costa & Costa (CEB (1996))) e modelos baseados 

em flexibilidade distribuída (Arêde (1997)).  

 

Assim, neste capítulo, apresentam-se algumas metodologias de análise numérica de pontes, 

desde as mais simples, com reduzidos tempos de cálculo, até às mais complexas e 

detalhadas, naturalmente com maiores tempos de cálculo e exigências computacionais. 

Foram considerados três diferentes grupos de modelos numéricos para analisar o 

comportamento sísmico de pontes: (i) modelações com não linearidade concentrada em 

rótulas plásticas, (ii) modelos de fibras com não linearidade distribuída e (iii) modelos 

baseados no dano contínuo com não linearidade distribuída. 

 

As modelações mais simples e com menores tempos de cálculo (no entanto 

suficientemente rigorosas) que serão utilizadas neste trabalho consistem nos modelos de 

rótulas plásticas, onde se concentram os efeitos não lineares dos elementos estruturais. Para 

o efeito são utilizados elementos de barra com comportamento elástico ou inelástico, sendo 

estes últimos constituídos por uma zona central elástica e duas zonas extremas com 

características plásticas, concentrando-se, deste modo, o comportamento não linear 

material dos elementos de barra nas suas extremidades. A partir das características do 

comportamento material procede-se à definição de um modelo tipo Takeda para 

caracterizar o funcionamento não linear das secções de betão armado, que regem o 

comportamento das rótulas plásticas. Para a simplificação do modelo estrutural, quando a 

acção sísmica se desenvolve na direcção ortogonal ao plano da ponte, apresenta-se uma 

estratégia de modelação plana que simula adequadamente o comportamento 

tridimensional. Serão definidas, para acções cíclicas, as características do comportamento 

dos elementos estruturais de betão armado bem como o respectivo modelo numérico, 

traduzindo a dissipação histerética de energia envolvendo a degradação de rigidez e 
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resistência e o efeito de “pinching”. Uma ilustração do modelo numérico é apresentada 

evidenciando-se a influência dos diversos parâmetros do modelo na resposta cíclica. 

 

Os modelos de fibras com não linearidade distribuída utilizam uma modelação estrutural 

baseada em elementos finitos, com elementos de barras e não linearidade distribuída. Esta 

distribuição de inelasticidade ao longo do comprimento dos elementos resulta da 

integração numérica da lei que rege os elementos estruturais utilizados nestas análises com 

comportamento inelástico. Para a integração numérica são usados pontos de Gauss, onde a 

secção de betão armado é discretizada através do emprego de um modelo de fibras.  

 

De entre as metodologias mais complexas e detalhadas, refere-se o modelo de dano 

contínuo, inicialmente desenvolvido na FEUP e apresentado por Faria et al. (1998), com o 

qual se têm obtido resultados que comprovam a sua excelente capacidade para simular o 

comportamento sísmico de pilares de pontes em betão armado (Faria et al. (2004)). O 

modelo constitutivo utilizado para o betão baseia-se na Mecânica de Dano Contínuo, 

recorrendo a um ‘tensor de tensões efectivas’, que nas aplicações que aqui serão 

apresentadas é aceitável identificar com o tensor de tensões elástico, sendo este tensor de 

tensões efectivas decomposto em tensores de tracção e de compressão. Para as zonas de 

betão são realizadas discretizações em elementos finitos 2D ou 3D, incorporando duas 

variáveis escalares de dano independentes para a simulação dos mecanismos não lineares 

de degradação do betão sob condições de tracção e compressão. Para a simulação do 

comportamento cíclico da armadura, discretizada com elementos de barra uniaxiais, é 

utilizado o modelo Giuffrè-Menegotto-Pinto (Giuffrè e Pinto (1970)).  

 

Mais recentemente o modelo de dano foi implementado por Costa et al. (2005) no 

programa geral de análise estrutural CASTEM (CEA (2003)), baseado em elementos 

finitos, tendo sido já aplicado a alguns pilares desta campanha experimental e resultando 

nas seguintes publicações: Delgado et al. (2007); Delgado et al. (2008a) e Delgado et al. 

(2008b). 

 

Na parte final do capítulo, tendo como objectivo a calibração dos modelos numéricos, é 

calculada a resposta sísmica de um conjunto destas pontes com diversas tipologias, para as 

quais são conhecidos os resultados experimentais obtidos no laboratório ELSA (European 

Laboratory for Safety Assessment) da comissão Europeia, em Ispra, Itália. 
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3.2 Comportamento do Betão  

3.2.1 Carregamento monotónico 

Quando o betão é submetido a um carregamento monotónico em compressão, com 

intensidade crescente, atravessa diferentes estados do seu comportamento desde a micro-

fissuração até à rotura, correspondentes a vários níveis de dano.  

 

A Figura 3.1 ilustra o diagrama de tensões-extensões do betão em compressão 

relacionando tensões normais com as correspondentes extensões para deformações axiais 

crescentes. Na fase inicial da curva verifica-se uma região aproximadamente linear, até 

cerca de metade da tensão máxima de compressão, seguindo-se uma região de 

comportamento não linear acentuado devido à elevada redução de rigidez provocada pela 

micro-fissuração. Nesta fase da curva verifica-se que o andamento pode ser traduzido por 

uma parábola do segundo grau, como é proposto por Kent e Park (1971). 

 

ε ε

σc

c0

fc

 

Figura 3.1: Diagrama tensões-extensões do betão para carregamento monotónico. 

 

 

A zona de tensão máxima da curva tensão-extensão apresenta um pico relativamente 

pronunciado para betões de elevada resistência, enquanto para betões de baixa resistência 
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essa zona é mais suave, sendo a extensão correspondente a esse pico, ε0, para betões 

correntes, aproximadamente igual a 0,2%. 

 

Na região após o pico de tensão máxima o betão continua a resistir a tensões de 

compressão, embora para extensões crescentes se verifique uma diminuição considerável 

nas tensões, até se atingir a extensão última, sendo essa relação traduzida por uma recta 

com inclinação negativa. 

 

Quanto à resistência do betão à tracção esta é substancialmente inferior à tensão máxima 

de compressão, sendo a relação entre elas geralmente inferior a 20%. Para além deste 

aspecto, a sua influência no comportamento de elementos de betão armado sujeitos à 

flexão é muito reduzida, pelo que a sua contribuição é frequentemente desprezada. No 

entanto, tem existido alguma preocupação em conhecer melhor esse comportamento do 

betão à tracção, tendo sido desenvolvidos diversos modelos analíticos para simular esse 

efeito, nomeadamente para carregamento monotónico e cíclico (CEB (1991)). 

 

Nos casos em que se pretende considerar essa resistência, pode obter-se uma boa 

aproximação para o diagrama tensões-extensões através de ramos lineares, inicialmente 

com o mesmo módulo de elasticidade na origem considerado para o comportamento em 

compressão, até se atingir a tensão máxima de tracção, seguindo-se um ramo, também 

linear, com inclinação negativa até se atingir a tensão nula correspondente à extensão 

última. 

 

3.2.2 Efeito do confinamento 

O comportamento do betão é extremamente influenciado pelo seu grau de confinamento, 

conferido pela percentagem de armadura transversal e pelo espaçamento entre estribos, que 

afectam as suas características de resistência e ductilidade. Na realidade, as armaduras 

transversais são mobilizadas quando o betão se expande lateralmente, devido ao 

coeficiente de Poisson, diminuindo a extensão lateral do betão e impedindo que ele se 

desagregue, produzindo o seu confinamento. Este efeito aumenta a tensão resistente 

máxima e correspondente extensão, o que introduz melhoria da ductilidade, diminuindo a 
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inclinação do tramo depois do pico e mantendo uma tensão residual para grandes 

extensões. 

 

O modelo numérico representado na Figura 3.2 é correntemente usado em análises de 

estruturas de betão (Park et al. (1982)), sendo possível distinguir três regiões caracterizadas 

pelas expressões que a seguir se apresentam. Neste modelo, ρv é o parâmetro que traduz o 

confinamento do betão, através dos factores k e Zm. O factor k traduz o aumento da 

resistência à compressão do betão cintado, assim como a extensão a que essa resistência é 

atingida, enquanto o factor Zm está directamente relacionado com a diminuição da 

inclinação θm do ramo descendente. 

 

Betão confinado

Betão não confinado

0.002 0.002k ε20c εc

0.2kfc

cf

kf c

σc

A

B

θm

C D

 

Figura 3.2: Comportamento do betão confinado. 
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Região B-C  ( 0,002k ≤ εc < ε20c ) 

 

 ( )[ ]k002,0εZ1kf cmccσ −−=  (3.2)

 

Região C-D  ( εc ≥  ε20c ) 
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 cmm fkZtg ⋅⋅=θ  (3.6)

 

sendo: 

 

εc - extensão longitudinal do betão; 

σc - tensão normal no betão confinado (MPa); 

fc  - resistência à compressão do betão não confinado (MPa); 

ε20c - extensão correspondente a 20% da tensão máxima na região B-C; 

fsyt - tensão de cedência da armadura transversal (MPa); 

ρv - razão entre o volume de armadura transversal e o volume de betão cintado, calculado 

este em relação à face exterior das cintas; 

h´ - largura do núcleo cintado (medida também à face exterior das cintas); 

s  - espaçamento da armadura transversal. 
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3.2.3 Carregamento cíclico 

Para idealizar o comportamento cíclico do betão confinado, com regras de degradação de 

rigidez para cargas e descargas, ilustra-se na Figura 3.3 o modelo de Thompson e Park 

(1980). 

 

kfc

σc

c0.2kf

ε20ckεo

Eo

εcmax

Eo

E'c

E' /2c

E''c

E'' /2c E /10o

εc

B

C D

A

kfcZm

 

Figura 3.3: Regras de comportamento do betão confinado sob acções cíclicas propostas por 
Thompson e Park (1980). 

 

 

As regras de histerese são definidas para cada região do diagrama, com ramos lineares de 

carga e descarga, da seguinte forma: 

 

Região AB – as descargas, enquanto as extensões são inferiores a kε0, extensão 

correspondente à tensão máxima, seguem um ramo linear com inclinação 

correspondente ao módulo de elasticidade tangente na origem E0. A recarga 

segue o mesmo ramo da descarga, não existindo dissipação de energia. 

 

Região BC – as descargas, para extensões compreendidas entre kε0 e ε20c, são efectuadas 

em duas fases: a primeira com extensão constante até se atingir metade da 

tensão correspondente ao início da descarga e a segunda com inclinação de 

E´c/2. A recarga segue um ramo linear com inclinação E´c, sendo estes valores 
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dos módulos de elasticidade menores à medida que a extensão aumenta e dados 

pela seguinte expressão: 

 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−=′

020c

0c
0c kεε

kεε7,08,0EE  (3.7)

 

Região CD – as descargas para extensões superiores a ε20c seguem um ramo linear com 

inclinação igual a E0 /10, independente da extensão a que se inicia a descarga, sendo a 

recarga efectuada pelo mesmo ramo. 

 

3.3 Comportamento do Aço 

3.3.1 Carregamento monotónico 

A curva tensão-extensão do aço corresponde, normalmente, a uma lei de carregamento 

caracterizada pela imposição de deslocamentos crescentes, em ensaios de tracção. Essa 

curva apresenta uma região inicial linear elástica, onde se verifica a lei de Hooke e 

consequentemente se define o módulo de elasticidade inicial, segue-se a região 

correspondente ao patamar de cedência, em que a tensão se mantém constante para 

incrementos de extensão, finalmente o aço apresenta um aumento de tensão, devido ao seu 

endurecimento, até se atingir a tensão máxima, seguindo-se uma diminuição da tensão até 

se chegar à rotura. Para aços com elevada percentagem de carbono, ou trabalhados a frio, o 

patamar de cedência pode ser muito curto ou mesmo não existir, passando directamente da 

região linear e elástica para a região do endurecimento.  

 

No presente trabalho foi adoptada para o aço uma curva bilinear definida por um troço 

inicial até à tensão de cedência fsy, correspondente à região linear e elástica com módulo de 

elasticidade Es, e um segundo troço definido por uma recta com declive Es1, representando 

a rigidez de endurecimento, sendo o coeficiente de endurecimento β obtido pela relação 

entre Es1 e Es. Para quantificar este coeficiente, com uma aproximação razoável, procura-se 
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encontrar o declive da recta que intersecta o diagrama tensões-extensões real em regime 

plástico, de forma a igualar a energia dissipada até à rotura, como se ilustra na Figura 3.4, 

em que A1 é igual a A2. 

 

ε
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Figura 3.4: Diagrama tensões-extensões do aço para carregamento monotónico. 

 

 

3.3.2 Carregamento cíclico 

Quando um varão de aço é submetido a acções cíclicas e alternadas sofre alterações nas 

suas características de resistência e rigidez, devidas às inversões de sentido do 

carregamento. O modelo Giuffrè-Menegotto-Pinto, utilizado para traduzir o 

comportamento do aço, foi elaborado originalmente por Giuffrè e Pinto (1970) e 

posteriormente aplicado por Menegotto e Pinto (1973). Este modelo, ilustrado na 

Figura 3.5, representa o comportamento cíclico do aço através de troços curvos que se 

desenvolvem assimptoticamente a duas rectas paralelas com inclinação Es, definidas com 

base no troço elástico do diagrama monotónico, e a outras duas rectas paralelas com 

inclinação Es1, correspondente à rigidez do troço de endurecimento. Deste modo, as leis de 

carga e descarga encontram-se contidas numa envolvente correspondente à curva bilinear 

para o carregamento monotónico definido no ponto anterior. 
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Figura 3.5: Diagrama tensões-extensões do aço para carregamento cíclico. 

 

 

O efeito de Bauschinger ocorre após a armadura traccionada ter atingido o troço de 

endurecimento e imediatamente depois de se dar uma alternância de carga, verificando-se 

um comportamento não linear da armadura para valores de tensão bastante inferiores ao 

valor inicial da tensão de cedência. Este efeito é caracterizado pelo parâmetro R, que 

representa o desenvolvimento da curva de transição entre o troço elástico e o troço de 

endurecimento após o primeiro ciclo, sendo definido pela equação (3.8). 

 

 ξ
ξ
+

−=
2

1
0RR

a
a  (3.8)

 

O parâmetro ξ representa o valor absoluto da deformação plástica da incursão anterior e R0 

o valor do parâmetro R durante o primeiro carregamento. Os parâmetros a1, a2 e R0 

traduzem propriedades características dos materiais e deverão ser calibrados 

experimentalmente. No entanto, Menegotto e Pinto (1973) sugerem os seguintes valores: 

R0 = 20,0; a1 = 18,5 e a2 = 0,15. 
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3.4 Elementos estruturais de betão armado sujeitos a carregamento 

cíclico 

Apresentadas as leis de comportamento dos materiais isoladamente, segue-se a modelação 

do seu funcionamento conjunto. O comportamento de elementos estruturais de betão 

armado, dimensionados e pormenorizados para apresentar comportamento dúctil, é 

essencialmente controlado pelo funcionamento das armaduras, devido à intensa 

fendilhação do betão. Deste modo, o comportamento dos elementos de betão armado será 

pouco sensível à sofisticação do modelo do comportamento do betão. 

 

Os elementos estruturais de viga, que definem o tabuleiro da ponte, não sofrem esforços 

elevados pelo que se pode considerar que o seu comportamento é elástico. Os elementos 

estruturais que traduzem os pilares estão sujeitos essencialmente à flexão composta e 

quando carregados monotonicamente apresentam um comportamento essencialmente 

composto por três fases: a primeira com rigidez mais elevada antes de ocorrer a 

fendilhação do betão, seguindo-se uma fase em que a rigidez diminui devido ao 

desenvolvimento de fissuras na zona traccionada e, por último, a fase correspondente à 

cedência das armaduras a que corresponde uma rigidez muito baixa. 

 

A definição da deformação última do elemento estrutural é extremamente importante, pois 

condiciona o seu colapso. No presente trabalho o comportamento das secções dos 

elementos estruturais é traduzido pela relação entre momentos e curvaturas pelo que a 

deformação última será definida através da curvatura última. A partir desta, pode-se definir 

a ductilidade última como sendo a relação entre a curvatura última e a curvatura 

correspondente ao início da cedência das armaduras. 

 

Quando estes elementos são sujeitos a cargas cíclicas e alternadas ocorrem vários 

fenómenos que alteram a capacidade resistente da secção e que controlam a dissipação 

histerética de energia, sendo aqueles que mais se destacam a degradação de rigidez, a 

degradação de resistência e o efeito de aperto ou “pinching”. 
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A degradação de rigidez deve-se fundamentalmente à fendilhação do betão, que se verifica 

quando existe descarga ou recarga, diminuindo a inclinação do diagrama esforço-

deformação. Assim, quanto maior for o número de ciclos, maior a fendilhação da secção, 

atingindo-se cada vez maiores deformações para iguais níveis de esforço.  

 

Devido às repetições de carga e descarga o momento máximo mobilizado vai diminuindo 

em função da degradação dos materiais que se vai acumulando, sendo, portanto, a 

degradação de resistência dependente do número de ciclos efectuados. 

 

O efeito de aperto ocorre quando, depois de aberta uma fenda com plastificação da 

armadura, se dá uma inversão do carregamento verificando-se o fecho da fenda. Nesta 

situação, para que a fenda se feche é necessário que a armadura recupere a sua deformação 

plástica, sendo esta recuperação efectuada com uma rigidez da secção muito mais baixa, 

devido ao betão estar inactivo e apenas funcionar a armadura à compressão e, portanto, 

com maiores deformações para iguais incrementos de esforço. Então, quando se inicia a 

recarga ocorrem deformações bastante elevadas até que a fenda se feche, começando o 

betão a ser comprimido, e a secção a aumentar a sua rigidez, diminuindo a taxa de 

evolução das deformações e aumentando a sua resistência à compressão. 

 

Para a modelação numérica do comportamento cíclico dos elementos de betão armado 

existem diversas metodologias, desde as que procuram traduzir o comportamento ao nível 

da secção, às que procedem a uma discretização baseada em elementos finitos (tanto na 

secção como ao longo do eixo da peça). 

 

Nos pontos seguintes apresentam-se três das formulações mais representativas: modelo de 

rótulas plásticas, modelo de fibras e modelo de dano. 
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3.4.1 Modelo de rótulas plásticas 

Neste modelo são considerados elementos de barra planos constituídos por uma zona 

central elástica e duas zonas extremas com características plásticas, concentrando-se, deste 

modo, o comportamento não linear material dos elementos de barra nas suas extremidades. 

 

3.4.1.1 Caracterização dos elementos de barra 

Em estruturas de betão armado sujeitas a acções sísmicas intensas, em que se verifica 

predominantemente a flexão, é frequente a existência de deformações inelásticas 

concentradas nas extremidades dos elementos estruturais. Nessas zonas, os esforços 

excedem os seus limites elásticos, originando a formação de rótulas plásticas responsáveis 

pela dissipação de energia e consequentemente pelo comportamento da estrutura. De facto, 

essas são as zonas críticas onde ocorrem os fenómenos de comportamento não linear, 

desenvolvendo-se numa extensão relativamente curta não excedendo, em geral, um 

comprimento igual à sua altura útil. 

 

Tendo em vista simular o comportamento não linear dos elementos estruturais sujeitos a 

carregamentos alternados, para os quais se verificam, como já foi atrás salientado, uma 

concentração de incursões plásticas nas suas extremidades, idealizaram-se elementos de 

barra planos constituídos pela associação em série de três subelementos. Nas zonas 

extremas do elemento de barra estão localizados dois subelementos com comportamento 

inelástico, sendo a zona central constituída por um único subelemento com comportamento 

elástico e linear. Nesta zona central a rigidez mantém-se constante, sendo definida pela 

rigidez não fendilhada da sua secção (ou outra mais adequada), enquanto os subelementos 

com comportamento inelástico, junto às extremidades do elemento de barra, seguem as leis 

do modelo histerético, que serão descritas mais adiante. Assim, estes subelementos 

extremos, designados por rótulas plásticas, representam as zonas onde se desenvolve o 

comportamento não linear, admitindo-se que a curvatura é constante ao longo do seu 

comprimento e igual ao valor que assumir a sua secção média. O comprimento da rótula 

plástica tem, evidentemente, influência no comportamento plástico dos elementos de barra 

sendo o seu estudo abordado mais à frente. 
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Para estes elementos de barra planos, que integrarão a modelação estrutural, foram 

considerados apenas graus de liberdade nas suas extremidades, os seis graus de liberdade 

representados na Figura 3.6, existindo, em cada extremidade, uma rotação em torno do 

eixo perpendicular ao plano e dois deslocamentos, um na direcção do eixo da barra e outro 

na sua direcção perpendicular. 

 

Y

X

l

y' x'

Δ1

3Δ

2Δ

4Δ
5Δ

6Δ

 

Figura 3.6: Elemento de barra com seis graus de liberdade. 

 

 

3.4.1.1.1 Matriz de rigidez do elemento de barra 

A determinação da matriz de rigidez deste elemento estrutural, constituído como se viu por 

três subelementos, será efectuada a partir da matriz de rigidez de cada um dos 

subelementos através de um processo de condensação estática, de acordo com a 

metodologia habitual em análise matricial de estruturas, em que se retêm os seis graus de 

liberdade das extremidades. 

 

Para isto, começa-se por constituir uma matriz de rigidez do elemento a partir da 

associação em série de três subelementos com diferentes valores de rigidez à flexão (EI), 

condensando, posteriormente, aos graus de liberdade das suas extremidades, ver 

Figura 3.7. 
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A matriz de rigidez do elemento de barra é obtida considerando todos os graus de liberdade 

(três por nó) dos subelementos, através do espalhamento adequado da rigidez dos 

subelementos, sendo posteriormente efectuada a redução aos graus de liberdade dos nós 

extremos do elemento de barra por um processo de condensação estática (Varum (1996)). 

 

 

 

 

 

 

 

A=A1=A2=A3 

l=l1+l2+l3 

Figura 3.7: Elemento de barra como associação de três subelementos. 

 

 

3.4.1.1.2 Comprimento da rótula plástica 

O comprimento das zonas extremas do elemento de barra com comportamento não linear, 

representado na Figura 3.8, ou seja o comprimento das rótulas plásticas, lp, é um dos 

aspectos mais importante para a definição do elemento de barra, uma vez que, por razões 

de economia de cálculo, é nesses subelementos que se concentra o comportamento não 

linear, ao longo dos quais se consideram as curvaturas constantes e com um valor 

correspondente à secção média desse subelemento, calculado a partir do respectivo 

momento flector. 

 

O comprimento da rótula plástica a considerar é definido, principalmente, pela extensão da 

zona onde existe plastificação das armaduras longitudinais. No entanto, existem outros 

fenómenos, ilustrados na Figura 3.9, como o “yield penetration”, que corresponde a uma 

rotação adicional, na secção do encastramento, provocada pela impossibilidade física de 

existir uma brusca variação da curvatura de zero para o seu valor máximo num 
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comprimento infinitesimal, e o “alastramento” da rótula plástica, que consiste na 

inclinação das fendas devido ao efeito do esforço transverso, quando a hipótese das 

secções planas deixa de ser válida e as tensões e deformações nas armaduras passam a ser 

superiores às calculadas (Vaz (1992)). 
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Figura 3.8: Comprimento das rótulas plásticas. 
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Figura 3.9: Distribuição teórica e real das rotações para a rótula plástica. 
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Priestley e Park (1984), com base em ensaios realizados na Universidade de Canterbury, 

Nova Zelândia, consideraram como estimativa razoável para o comprimento da rótula 

plástica metade da altura da secção 

 

 lp= 0.5h (3.9) 

 

Mais tarde, Kappos (1991), também baseado em ensaios realizados na Universidade de 

Canterbury, propôs a seguinte fórmula:  

 

 lp= 0.08l + 6db (3.10) 

 

sendo 

  l – comprimento do elemento  

db – diâmetro dos varões da armadura longitudinal 

 

 

Paulay e Priestley (1992), propuseram uma variante a esta expressão: 

 

 lp= 0.08l + 0.022 db x fsy (3.11) 

 

Vaz (1992) através de análises numéricas em que as zonas críticas foram discretizadas num 

número significativo de elementos não lineares (5 a 10), concluiu que o comprimento da 

rótula plástica assume valores que estão compreendidos entre metade da altura útil e a 

altura útil. 

 

No âmbito deste trabalho considerou-se para comprimento da rótula plástica a expressão 

proposta por Priestley e Park (1984) devido a ser a mais expedita, sem deixar de ser 

bastante realista quando comparada com o comprimento da zona fendilhada dos pilares de 

pontes analisados experimentalmente por vários autores, como Guedes (1997), onde se 

verifica que a inclinação das fendas, junto à base do pilar, é menor do que 45º e, portanto, a 

zona de fendilhação mais intensa aproxima-se de metade da altura útil do pilar. 
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3.4.1.2 Comportamento monotónico da rótula plástica 

Para a modelação numérica do carregamento monotónico de secções utiliza-se 

frequentemente modelos de fibras ao nível da secção, embora a definição dos pontos 

principais da curva monotónica possam ser suficientes para a caracterizar, nomeadamente, 

o ponto de início da fendilhação do betão e o ponto de início da cedência das armaduras 

(Arêde (1997)). O modelo de fibras mais utilizado no presente trabalho para a 

caracterização do comportamento das secções de betão armado foi desenvolvido por Vaz 

(1992) e utiliza para o comportamento dos materiais os modelos de relações tensões-

extensões semelhantes às apresentadas anteriormente. Este modelo de fibras discretiza a 

secção em filamentos com comportamento uniaxial segundo o seu eixo longitudinal, como 

se ilustra na Figura 3.10, sendo desprezados os efeitos do esforço transverso. É admitido 

que as secções se mantêm planas após deformação, o que permite facilmente obter as 

extensões em cada filamento e, consequentemente, as respectivas tensões a partir das 

relações tensões-extensões dos modelos dos materiais. 

 

Betão

Aço

 

Figura 3.10: Discretização da secção transversal. 

 

 

Este modelo de fibras apenas estava preparado para secções rectangulares, tendo sido 

necessário, no âmbito de trabalhos anteriores (Delgado (2000)), a implementação de um 

algoritmo que permitisse a sua utilização em qualquer tipo de secções, nomeadamente 

rectangulares ocas ou em T, uma vez que os pilares de pontes apresentam frequentemente 

essas características geométricas. Este algoritmo efectua uma ponderação dos filamentos 

de toda a secção, eliminando os que pertencem ao interior oco. 
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A partir das relações momento-curvatura, obtidas através do modelo de fibras é ajustada 

uma lei constituída por três tramos lineares, ou seja, uma lei trilinear. Esta lei é definida à 

custa de três inclinações, que caracterizam a rigidez de cada tramo, e dois pontos, 

correspondentes às curvaturas onde se verificam as mudanças de direcção dos tramos. 

Estes cinco parâmetros, que definem as leis trilineares, encontram-se ilustrados na 

Figura 3.11: 

 

K0 – rigidez inicial (tramo 1) 

K1 – rigidez após fissuração (tramo 2) 

K2 – rigidez após cedência (tramo 3) 

ρc – curvatura correspondente à fissuração 

ρy – curvatura correspondente à cedência 

 

m
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Figura 3.11: Parâmetros de identificação da lei base trilinear. 

 

 

 



Modelação do Comportamento Estrutural 

3.21 

3.4.1.3 Comportamento cíclico da rótula plástica 

As leis trilineares descritas nos pontos anteriores são a base a partir da qual se define o 

comportamento cíclico de uma secção de betão armado. No âmbito deste trabalho os 

elementos estruturais com incursões não lineares, correspondentes a pilares de pontes, têm 

sempre secções simétricas e, portanto, os valores positivos e negativos da lei base trilinear 

da curva de comportamento são iguais em valor absoluto e com sinal contrário.  

 

No entanto, para além destes parâmetros apresentados no ponto anterior, existem alguns 

parâmetros histeréticos que influenciam a degradação de rigidez, após inversão do 

carregamento, a degradação de resistência e o efeito de “pinching”, designados 

respectivamente por: α, γ e β. Estas regras que traduzem o comportamento cíclico e 

histerético de elementos de betão armado com rótulas plásticas podem ser encontradas na 

bibliografia como modelos tipo Takeda, desenvolvido inicialmente por Takeda et al. 

(1970) e tendo mais tarde sofrido algumas modificações como por exemplo as realizadas 

por Costa e Costa (1987), Duarte et al. (1990), sendo posteriormente publicadas pelo 

“Comité Euro-International du Béton”, CEB (1996).  

 

O modelo comporta-se como bilinear sem degradação de rigidez e resistência enquanto a 

curvatura máxima absoluta, em cada passo, não ultrapassar o valor de ρy, correspondente à 

curvatura de cedência. Quando a curvatura máxima absoluta ρmáx ultrapassar ρy e existir 

uma inversão do carregamento verifica-se uma degradação de rigidez nesse troço de 

descarga, ilustrada na Figura 3.12 e quantificada pela expressão (3.12), em que Kd define a 

rigidez de descarga e Ke a rigidez equivalente aos dois primeiros troços da curva base, 

sendo de salientar que quanto maior for a incursão plástica maior será a degradação de 

rigidez. O parâmetro α pode assumir valores que variam entre 0 e 0,5. 

 

 α
máxyed /ρρKK =  (3.12)
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Figura 3.12: Inversão do sentido do carregamento (descarga). 

 

 

Existe também degradação de rigidez quando se verifica uma inversão do sinal do 

momento, correspondendo a uma recarga, como se pode ver na Figura 3.13, sendo 

quantificada em função do valor máximo absoluto do momento mmáx e curvatura ρmáx do 

ciclo anterior, através da expressão (3.13), onde Kr é a rigidez de recarga a partir do ponto 

onde se verifica a passagem por zero do momento, ρr.  

 

 
rmáx

máx
r ρρ

mK
−

=  (3.13) 
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Figura 3.13: Inversão do sinal de momento (recarga). 
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Para traduzir o efeito de pinching ou efeito de aperto, correspondente a uma diminuição da 

rigidez na recarga devido à compressão da armadura depois de já ter tido entrado em 

cedência por tracção, considera-se no início de cada recarga um valor da rigidez menor, 

obtido através da expressão (3.14), até se atingir a recta definida pela origem das 

coordenadas e o ponto com curvatura máxima no ciclo anterior. Desta forma, como se 

ilustra na Figura 3.14, o tramo correspondente à recarga é dividido em dois troços, troço 8-

9 e troço 12-13, em que o primeiro troço apresenta uma inclinação, K, dada pela seguinte 

expressão:  

 

 ( )( )βmáxyrmáxmáx ρρρρ/mK −−=  (3.14)

 

sendo o parâmetro β dependente da importância do esforço transverso, variando entre 0 e 

0,5. O segundo troço da recarga, como se referiu, tem a inclinação da recta que une a 

origem das coordenadas ao ponto correspondente à máxima curvatura obtida no ciclo 

anterior. 

 

 

6

m +máx

máxρ -

12

13

7

ρ -r

5

8
+K 

m 

1

máx

2

9

+

m

4

ρ máx
+ρ r

+ ρ 

3

11

10

 

Figura 3.14: Efeito de pinching. 
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Na recarga, associado ao fenómeno de degradação de rigidez, pode existir também 

degradação de resistência, passando o ramo de recarga Kr a ser definido pela mesma 

curvatura máxima mas por um momento inferior ao atingido anteriormente, como se pode 

visualizar na Figura 3.15. O momento máximo a atingir pelo presente ciclo, m’máx, é obtido 

através da expressão (3.15), em que mmáx corresponde ao momento máximo absoluto do 

ciclo anterior e PD é um parâmetro de degradação de resistência, que varia entre 0 e 1, 

obtido a partir do parâmetro γ anteriormente referido. 

 

 ( ) máxmáx mPD1m −=′  (3.15) 

 

O valor de PD está relacionado com o parâmetro γ pela expressão (3.16), em que n é uma 

constante que depende de valores experimentais. 

 

 
1e
1ePD n

nγ

−

−
=  (3.16) 
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Figura 3.15: Recarga com degradação de resistência. 
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3.4.2 Modelo de fibras 

Os modelos de fibras são normalmente apoiados numa discretização com elementos finitos 

e baseados numa modelação da secção em fibras (fibras de betão e aço), onde o 

comportamento não linear se encontra distribuído ao longo do comprimento do elemento e 

da área da secção transversal.  

 

Vários modelos têm sido desenvolvidos e sugeridos no passado, como por exemplo: 

Bousias (1989), Vaz (1992), Guedes (1997) e SeismoSoft (2004). 

 

Este tipo de modelos numéricos utiliza uma modelação estrutural tridimensional baseada 

em elementos finitos, sendo a estrutura dividida em elementos de barras 3D, que por sua 

vez são subdivididos em fibras longitudinais. Estas fibras constituem, assim, uma malha ao 

nível das suas secções transversais, não existindo interacção de forças entre as fibras, isto 

é, cada fibra apenas mobiliza a força correspondente à posição que ocupa na secção e ao 

material que representa. Para a distribuição da não linearidade ao longo do comprimento 

dos elementos estruturais é realizada uma formulação baseada nas suas deformações 

globais. A integração numérica desta formulação é efectuada ao nível dos pontos de Gauss 

de cada elemento.  

 

Desta forma, podem ser efectuadas análises do comportamento de estruturas espaciais 

sujeitas a carregamentos estáticos ou dinâmicos, tendo em consideração as não linearidades 

geométricas locais (efeito viga-pilar) e globais (efeito dos grandes 

deslocamentos/rotações), bem como a plasticidade material.  
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3.4.3 Modelo de dano 

O Modelo de Dano é um modelo de análise numérica que permite simular o 

comportamento não linear de elementos de betão armado através de numa lei constitutiva 

sofisticada, baseada na mecânica de dano contínuo e apoiada numa discretização por 

elementos finitos (Faria e Oliver (1993) e Faria et al. (1998)). Para simular o 

comportamento cíclico das armaduras é utilizado o modelo proposto por Giuffré-

Menegotto-Pinto (Giuffrè e Pinto (1970) e Menegotto e Pinto (1973)), associado a 

elementos de barra uniaxiais (Vila Pouca (2001)). 

 

Na presente situação a necessidade dos efeitos do corte serem captados de forma eficiente 

pelo modelo numérico surge como consequência dos resultados experimentais dos ensaios 

realizados com os referidos pilares, em que foi evidente a influência dos efeitos do esforço 

transverso. Efectivamente, sobre este tipo de pilares, de secção oca e com comportamento 

fortemente influenciado pelo corte, existe ainda pouco conhecimento e estudo, 

contrariamente ao que se verifica no caso de pilares maciços para os quais se encontra uma 

vasta informação quer do ponto de vista numérico quer experimental. 

 

O programa de cálculo usado na obtenção dos resultados apresentados foi o programa 

CAST3M, desenvolvido pelo Commissariat a l’Energie Atomique (CEA (2003)), no qual 

foi implementado o modelo de dano referido anteriormente. A grande versatilidade de 

utilização deste programa vem naturalmente acompanhada de alguma complexidade; no 

entanto, dado o enquadramento do trabalho desenvolvido, justifica-se o uso desta 

ferramenta como apoio ao trabalho experimental de investigação. 

 

Sendo o principal objectivo das simulações realizadas a calibração e validação de um 

modelo que, de um modo geral, seja capaz de incorporar com aproximação aceitável os 

efeitos de corte em peças de betão armado, assume elevada importância a definição de 

mecanismos de resistência ao corte. Assim, quando uma dada região material é submetida 

a esforços de corte, o campo de deformações associado deve ser reproduzido 

adequadamente pelo modelo numérico. Como se sabe, quer o campo de deformações quer 

os mecanismos de resistência associados ao corte estão fortemente dependentes do 

comportamento em tracção do betão. Desta forma exige-se aos modelos numéricos uma 

grande capacidade em reproduzirem de forma adequada o comportamento em tracção do 
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betão. Este comportamento depende fundamentalmente da resistência de pico, da energia 

de fractura e do controlo do mecanismo de abertura e fecho das fendas associado à 

armadura. A reprodução numérica destes fenómenos torna-se assim extremamente difícil, 

pela própria dificuldade de caracterização dos parâmetros materiais associados à tracção 

mas também, e em particular, quando se utilizam modelos constitutivos comparáveis a 

modelos de fendilhação distribuída, que não reflectem portanto os mecanismos associados 

à fenda de uma forma discreta. Embora a utilização de modelos baseados numa estratégia 

de modelação de fenda discreta tenha em principio maior capacidade em reproduzir os 

efeitos de corte, a sua utilização revela-se no entanto mais exigente do ponto de vista 

computacional quando comparada com a utilização do modelo de dano. Procurou-se assim 

nestas aplicações, aliar a maior eficiência computacional do modelo de dano utilizado a 

uma ainda assim adequada capacidade em reproduzir os efeitos associados ao corte. 

 

3.4.3.1 Modelo constitutivo para o betão 

3.4.3.1.1 Aspectos gerais 

O modelo constitutivo a utilizar para o betão foi originalmente desenvolvido por Faria e 

Oliver (1993), fundamentando-se na Mecânica de Dano Contínuo. Este modelo recorre a 

um ‘tensor de tensões efectivas’ σ , que nas aplicações que aqui serão apresentadas é 

aceitável identificar com o tensor de tensões elástico εσ :D=  (D é a matriz constitutiva 

elástica). Este tensor de tensões efectivas é então decomposto em tensores de tracção +σ  e 

de compressão −σ , cujas componentes são identificadas num referencial de direcções 

principais de acordo com as expressões (3.17) e (3.18): 

 

 ∑ ⊗>σ<=+

i
iii ppσ  (3.17)

 

 +− −= σσσ  (3.18)
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sendo iσ  a tensão principal de ordem i e ip  o versor da correspondente direcção principal 

de tensão. A função < iσ > devolve o valor da tensão principal quando esta é positiva, e 

atribui um valor nulo quando aquela é negativa. 

 

O modelo recorre a duas variáveis escalares de dano ( +d , −d ) com evoluções 

independentes, cujos valores possíveis obedecem à condição 0 ≤ )(−+d  ≤ 1 e podem ser 

intuitivamente associados à degradação produzida no betão sob condições de tracção ou de 

compressão. De acordo com requisitos termodinâmicos básicos os valores destas variáveis 

internas não podem ser decrescentes, condição que é satisfeita mediante a utilização de leis 

de evolução adequadas, e que serão descritas mais adiante. Relativamente à lei constitutiva 

propriamente dita, o modelo conduz ao seguinte formato bastante intuitivo (Faria e Oliver 

(1993)): 

 

 −−++ −+−= σσσ )1()1( dd  (3.19) 

 

 

3.4.3.1.2 Critérios de dano 

Localmente o modelo necessita de determinar se um dado ponto de integração está em 

‘carga’ ou em ‘descarga’, o que é clarificado através do recurso a dois critérios de dano 

independentes para a tracção e para a compressão, que são estabelecidos com base nas 

normas apresentadas nas expressões (3.20) e (3.21). 

 

 +−++ =τ σσ :: 1D  (3.20) 

 

 )(3 −−− τ+σ=τ octoctK  (3.21) 

 

Na expressão (3.21), −σoct  e −τoct  designam as tensões octaédricas normal e tangencial 

correspondentes ao tensor efectivo de compressão, sendo K uma propriedade material que 

permite graduar o ganho de resistência biaxial que em compressão 2D o betão apresenta 
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relativamente à situação de referência com compressão uniaxial. Inspirado no trabalho de 

Simo e Ju (1987) os critérios de dano adoptados são: 

 

 0≤−τ ++ r  (3.22)

 

 0≤−τ −− r  (3.23)

 

nos quais )(−+r  podem ser interpretados como variáveis de endurecimento, controlando a 

expansão das superfícies de dano descritas pelas expressões (3.22) e (3.23) à medida que a 

evolução do processo de carga determina a evolução das normas (3.20) e (3.21). O 

domínio elástico inicial é caracterizado pelas condições ++ =τ or  e −− =τ or , sendo )(
o

−+r  

propriedades materiais facilmente relacionáveis com as tensões )(
o

−+f  que em ensaios 1D 

determinam a fronteira entre o comportamento linear e o início da degradação em tracção 

ou em compressão podendo ser expressas, respectivamente, por (3.24) e (3.25). 

 

 Efr ++ = oo  (3.24)

 

 −− −= oo )2(33 fKr  (3.25)

 

Por sua vez as condições de consistência sobre as superfícies de dano determinam que 
)()( −+−+ τ= &&r , pelo que para um instante t genérico se tem: 

 

 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ τ= −+−+−+

∈
][max,max )(

][0,

)(
o

)(
stst rr  (3.26)
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3.4.3.1.3 Leis de evolução 

No presente modelo para o betão as leis de evolução das variáveis de dano são explícitas 

em termos das variáveis de endurecimento )(−+r , obtendo-se bons resultados recorrendo às 

seguintes definições representadas nas expressões (3.27) e (3.28), Faria et al. (1998), Vila 

Pouca (2001) e Faria et al. (2002): 

 

 )1(1 o
o

+++
+++ −−= rrAerrd   , se   ++ ≥ orr  (3.27) 

 

 )1()1(1 o
o

−−−
−−−−− −−−−= rrBeAArrd   , se   −− ≥ orr  (3.28) 

 

envolvendo para o dano em tracção, expressão (3.27), um único parâmetro A+ (fixado 

tendo em vista o cumprimento de requisitos de objectividade face ao refinamento da malha 

de elementos finitos e aos parâmetros de comportamento do betão em tracção: fct e energia 

de fractura) e para o dano em compressão, expressão (3.28), dois parâmetros A- e B-, 

obtidos através de dois pontos da lei constitutiva em compressão uniaxial. De forma 

esquemática a Figura 3.16a reproduz a resposta global fornecida pelo modelo para o 

comportamento cíclico do betão em condições 1D. 

 

A Figura 3.16b representa de forma genérica os diferentes tipos de betão usados no modelo 

numérico, em que o betão não confinado apresenta boa concordância com os ensaios 

uniaxiais realizados. Para o betão confinado a resistência de pico fcm e a correspondente 

deformação cmε  são estabelecidos em função do grau de confinamento k proporcionado 

pela armadura transversal. Uma definição usual para o grau de confinamento é: 

 

 cosytv ffk ρ+= 1  (3.29) 

 

na qual sytf  designa a tensão de cedência da armadura transversal e )( shblA ccwswv =ρ  

assinala a relação volumétrica de confinamento, esta última definida em função da secção 

transversal swA  dos estribos em forma de cinta (com perímetro lw e espaçamento s) e da 

área cc hb ×  do núcleo de betão efectivamente confinado. 
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 TENSION

COMPRESSION 

ε 

σ 

 
 

a) carregamento cíclico b) betão confinado e não confinado. 

Figura 3.16: Comportamento uniaxial do betão. 

 

 

Nestas condições, e de acordo com a Figura 3.16b, designando por cof  e coε  a tensão 

resistente e a respectiva deformação obtida em ensaios 1D não confinados, o confinamento 

conduz aos seguintes incrementos na resistência e na deformação de pico do betão, 

respectivamente representados nas expressões (3.30) e (3.31). 

 

 cocm fkf =  (3.30)

 

 cocm k ε=ε 2  (3.31)

 

 

3.4.3.2 Modelo constitutivo para as armaduras 

Do ponto de vista da discretização das armaduras recorrer-se-á a uma formulação discreta, 

isto é, os varões serão representados na sua real posição através de elementos de barra 

ligando nós correspondentes da malha de elementos finitos utilizada para o betão, sendo o 

comportamento daqueles exclusivamente axial. Na modelação do comportamento cíclico 

dos varões das armaduras será adoptada a formulação explícita proposta por Giuffré-

Tracção 

Compressão 



Capítulo 3 
 

3.32 

Menegotto-Pinto (Giuffrè e Pinto (1970) e Menegotto e Pinto (1973)), e ilustrada na 

Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17: Modelo cíclico para o aço. 

 

 

Conforme pode ser observado, o modelo prevê o ajuste de uma curva de transição entre 

duas assímptotas que se intersectam num ponto de coordenadas ( , )o oε σ , de acordo com a 

incursão no domínio plástico, e diferenciado segundo proceda de uma descarga a partir de 

um ponto em tracção ou em compressão (ver índices 1 e 2 na Figura 3.17). As assímptotas 

são definidas por rectas de pendentes E  e Eh  (respectivamente os módulos elástico e de 

endurecimento do aço), sendo a lei constitutiva a aplicar em cada curva de transição 

definida na expressão (3.32): 

 

 ( )σ ε ε ε* * * *[ ( ) ]= + − +b b R R1 1 1  (3.32) 

 

em que 

 

 σ σ σ σ σ*
o( ) ( )= − −r r  ε ε ε ε ε*

o( ) ( )= − −r r  (3.33) 

 

 b E Eh=  R R a a= − +o ( )1 2ξ ξ  (3.34) 

 

 ξ ε ε ε ε= − −( ) ( )max o or r  (3.35) 
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Na expressão (3.33), ),( rr σε  designam as coordenadas do ponto em que é iniciada a 

descarga, sendo maxrε  o máximo valor alcançado por εr  na direcção de carga respectiva. 

Na expressão (3.34), R caracteriza o efeito de Bauschinger, graduando a forma da curva de 

transição, sendo os parâmetros Ro, a1 e a2 estabelecidos a partir de ensaios cíclicos 

realizados sobre os varões de aço. No presente trabalho serão assumidos os seguintes 

valores: Ro = 30, a1 = 27.0 e a2 = 0.15. 

 

 

3.5 Modelação estrutural de pontes 

Para a análise da resposta estrutural de pontes, sujeitas a acções horizontais, é necessário 

dispor de modelos que envolvam de forma adequada todas as suas componentes 

estruturais, pilares, tabuleiro e apoios, e as respectivas ligações. As pontes em betão 

armado são, em muitos casos, constituídas por um conjunto de pilares ligados nas suas 

extremidades superiores a um tabuleiro que pode ser encarado, deste ponto de vista, como 

uma viga. 

 

Para a análise na direcção longitudinal, o tabuleiro pode ser considerado como 

praticamente indeformável, impondo igualdade de deslocamentos nas extremidades 

superiores dos pilares, permitindo a análise através de um modelo plano. No entanto, na 

direcção perpendicular ao plano da ponte, o seu comportamento é essencialmente 

tridimensional, sendo esta análise normalmente condicionante, devido à sua simplicidade 

estrutural e consequentemente ao reduzido grau de redundância. 

 

Sendo necessário uma análise tridimensional, para o estudo da ponte na direcção 

perpendicular ao eixo do tabuleiro, naturalmente que são exigidos maiores tempos de 

cálculo resultantes do uso de ferramentas que envolvem um apreciável número de graus de 

liberdade. Esta dificuldade assume uma importância decisiva quando é necessário proceder 

a grande número de análises em que se considere o comportamento dinâmico e não linear. 

Assim, a adopção de modelos que reduzam o número de graus de liberdade, e portanto a 

dimensão dos sistemas de equações envolvidos, assume uma grande importância neste 

contexto, destacando-se a possibilidade de utilização de modelos planos que envolvem um 
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número drasticamente menor de graus de liberdade, conforme descrito nos parágrafos 

seguintes. 

 

3.5.1 Modelação de pontes com modelos planos 

A utilização de modelos planos para a determinação da resposta de pontes sujeitas a acções 

horizontais, na direcção perpendicular ao seu tabuleiro, deve permitir reduzir o 

comportamento tridimensional a um bidimensional em que se mantenham os aspectos 

essenciais do seu comportamento, ou seja, criando um modelo estrutural simplificado que 

consiga simular numa análise plana o comportamento tridimensional da estrutura, como 

sugerido por Delgado et al. (1999a) e Delgado (2000).  

 

Para o efeito, considerou-se uma modelação em que se envolve o comportamento à flexão 

do tabuleiro e dos pilares no plano em que são mobilizados pela acção sísmica, o tabuleiro 

no seu plano horizontal e os pilares no plano perpendicular ao eixo do tabuleiro. Assim, 

procede-se a uma análise plana na direcção transversal, em que os pilares são considerados 

paralelos ao eixo do tabuleiro, mas em que são compatibilizados os deslocamentos comuns 

ao tabuleiro e às extremidades superiores dos pilares, na direcção da acção sísmica, através 

de barras biarticuladas com elevada rigidez axial. A Figura 3.18 evidencia o esquema 

estrutural utilizado para uma ponte, em que se inclui a orientação das secções dos 

elementos estruturais e se ilustram as barras fictícias que garantem a igualdade de 

deslocamentos dos pontos dos pilares e tabuleiro que são comuns na estrutura original. 
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Figura 3.18: Esquema da modelação estrutural. 

 

 

Como se pode constatar, as características geométricas e mecânicas dos pilares podem ser 

integralmente respeitadas, nomeadamente podendo-se adoptar relações não lineares, bem 

como as suas ligações ao exterior, não levantando qualquer dificuldade a consideração da 

deformabilidade do terreno de fundação se tal for necessário. Do mesmo modo, o tabuleiro 

pode ser traduzido com um realismo suficientemente adequado, quer do ponto de vista da 

sua geometria e comportamento mecânico, quer das suas ligações ao exterior. 

 

A ligação entre os pilares e o tabuleiro é estabelecida através de barras fictícias que 

permitem modelar diferentes características do apoio existente. Para o caso do sistema de 

apoio mais usual, onde não são permitidos deslocamentos relativos, mas apenas rotações 

relativas, são consideradas barras biarticuladas com elevada rigidez axial e reduzida inércia 

à flexão, traduzindo-se desta forma a articulação realmente existente entre os pilares e o 

tabuleiro. No caso de os aparelhos de apoio permitirem deslocamentos relativos entre a 

extremidade do pilar e o tabuleiro, função da sua rigidez distorsional, pode atribuir-se às 

barras fictícias uma rigidez axial igual à rigidez distorsional do aparelho de apoio 

simulando-se, deste modo, o seu comportamento. 
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Com esta estratégia de modelação apenas não se consegue incluir a rigidez torsional do 

tabuleiro, que poderá ser mobilizada quando existir mais do que um aparelho de apoio, 

podendo envolver uma compatibilização da rotação da extremidade superior do pilar com a 

rotação de torção do tabuleiro. No entanto, este efeito não tem grande relevância, ou nem 

sequer ocorre, na generalidade dos casos, praticamente não influenciando os resultados 

finais. 

 

A organização do cálculo é, com esta modelação, bastante simples, devendo dispor-se o 

eixo do tabuleiro paralelo aos eixos dos pilares, numa qualquer posição no plano de 

análise, sendo apenas necessário que as extremidades superiores dos pilares sejam 

localizadas à mesma cota em que existe a correspondente ligação ao tabuleiro. Este único 

cuidado garante que os esforços axiais que se desenvolvem nas barras fictícias actuem 

perpendicularmente ao tabuleiro e pilares, como acontece na estrutura real, evitando a 

introdução de esforços axiais nestes elementos e permitindo apenas a inclusão de flexão e 

esforços transversos. 

 

Como se verá nas aplicações dos capítulos seguintes, esta estratégia de modelação permite 

formular os problemas com um número relativamente pequeno de graus de liberdade, 

mantendo, no entanto, um excelente grau de realismo. No presente trabalho foi utilizado o 

modelo de análise plana PNL, desenvolvido na Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto por Costa (1989) e Varum (1996). 

 

3.5.2 Modelação de pontes com modelos tridimensionais 

A determinação da resposta sísmica de pontes sujeitas a acções horizontais, na direcção 

perpendicular ao seu tabuleiro, pode naturalmente ser simulada directamente através de 

uma modelação estrutural tridimensional. No presente trabalho foi utilizado o modelo de 

análise 3D desenvolvido por Athol J. Carr na Universidade de Canterbury, Nova Zelândia, 

Roaumoko - Carr (2001), que utiliza uma modelação estrutural bastante semelhante ao 

modelo numérico descrito anteriormente, com elementos de barra planos e comportamento 

elástico ou inelástico, sendo estes últimos constituídos também por zonas extremas com 

características plásticas, as rótulas plásticas.  
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Existem várias alternativas para as modelações dos elementos de barras e para as leis de 

comportamento das secções transversais, podendo ser, inclusivamente, utilizadas leis com 

interacção entre os dois momentos ortogonais existentes na secção. 

 

Tal como no modelo numérico PNL, para as rótulas plásticas dos elementos de barra foi 

adoptado um modelo global não linear baseado no modelo de Takeda modificado. Para a 

caracterização das relações momento-curvatura são adoptadas leis bilineares baseadas em 

leis monotónicas dos elementos de betão armado definidas pela rigidez inicial e pela 

rigidez correspondente à cedência das armaduras. 

 

3.5.3 Algoritmo de análise estrutural 

Para se proceder à determinação da resposta sísmica utilizou-se um dos programas de 

cálculo automático anteriormente referidos (PNL e Roaumoko), que permite a análise 

dinâmica de estruturas reticuladas com comportamento não linear. Apresenta-se, neste 

ponto e de uma forma sintética, os aspectos mais relevantes que os algoritmos de análise 

estrutural contemplam. 

 

A relação linear elástica entre forças, F, e deslocamentos nodais, u, é traduzida pela matriz 

de rigidez global (K) da estrutura: 

 

 F = K u (3.36)

 

Esta matriz é obtida por um processo de espalhamento, a partir das contribuições das 

matrizes de rigidez dos elementos de barra, em que a matriz de rigidez das barras em que 

existem rótulas plásticas é determinada pelo processo descrito em 3.5.1.1. Assim, cada 

coeficiente da matriz global é calculado através da soma apropriada dos coeficientes da 

matriz, de cada elemento de barra, associados aos deslocamentos nodais correspondentes 

da estrutura. 
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Uma vez que a matriz de rigidez de cada elemento de barra é constituída num sistema de 

eixos ligado ao elemento (referencial local), é necessário efectuar a sua transformação para 

o referencial geral da estrutura, de modo a que se possa obter a matriz de rigidez global por 

espalhamento das matrizes de rigidez dos elementos estruturais. 

 

Para a representação das características de inércia da estrutura, utiliza-se a clássica matriz 

de massa (M) associada aos graus de liberdade considerados na discretização da estrutura. 

Esta matriz permite obter as forças nodais (I), correspondentes a forças de inércia, que se 

desenvolvem nos elementos da estrutura quando esta está sujeita a um campo de 

acelerações nodais (ü): 

 

 I = M ü (3.37) 

 

A determinação da matriz de massa global da estrutura (M) é efectuada de forma análoga à 

descrita para a matriz de rigidez, por espalhamento das matrizes de massa de cada 

elemento de barra depois da sua transformação para o referencial geral da estrutura. 

 

As características de amortecimento estrutural da estrutura, quando sujeita a uma acção 

dinâmica, traduz-se pela consideração de forças de amortecimento em todos os graus de 

liberdade da estrutura, dependentes das velocidades associadas a esses graus de liberdade. 

A matriz de amortecimento (C) da estrutura que relaciona as forças de amortecimento 

nodais (D) com o vector de velocidades nodais (ů) é: 

 

 D = C ů (3.38) 

 

Sendo C obtida através da combinação linear das matrizes de massa e rigidez da estrutura, 

segundo a formulação de Rayleigh: 

 

 C = α M + β K (3.39) 

 

As constantes α e β podem ser determinadas impondo-se o valor do amortecimento que se 

pretende em quaisquer dois modos de vibração da estrutura (Clough e Penzien (1982)). 
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No entanto, quando se procede a análises com grandes incursões no regime não linear, 

verifica-se uma grande dissipação de energia nas zonas com comportamento não linear, 

pelo que se considera nulo o amortecimento da estrutura, sendo, portanto, α e β iguais a 

zero, apenas contribuindo para o amortecimento o mecanismo histerético nas rótulas 

plásticas. 

 

Para a resolução do sistema de equações de equilíbrio dinâmico adopta-se, usualmente, um 

método de integração directa, por ser o mais adequado à resolução de problemas dinâmicos 

em que se considere o comportamento não linear. De entre os métodos correntemente 

usados escolheu-se o método de Newmark, um método preciso e incondicionalmente 

estável. O passo de integração a adoptar acaba por ser condicionado pela discretização 

usada nos acelerogramas, já que esta discretização, em geral igual a Δt = 0,01 s, é inferior a 

1/10 do menor período da estrutura que se pretende ver incluída na resposta. Este método 

apresenta ainda a vantagem de permitir proceder a análises estáticas, bastando para o efeito 

considerar a matriz de massa da estrutura nula. Como se verá, em algumas situações, 

nomeadamente em estudos preliminares do comportamento de elementos estruturais, é 

necessário proceder a análises estáticas, pelo que esta é uma razão adicional para o uso do 

método de Newmark. 

 

O procedimento adoptado para o tratamento da não linearidade material baseou-se numa 

análise incremental das equações estruturais, trabalhando-se em cada instante com a 

rigidez real instalada nas diversas secções. Esta formulação incremental está associada à 

subdivisão em pequenos incrementos da solicitação exterior e à linearização das relações 

constitutivas do comportamento estrutural em cada incremento, sendo a resposta da 

estrutura obtida pela sucessão de estados de equilíbrio no final de cada incremento. 

Correntemente, utilizam-se processos iterativos para garantir esse equilíbrio, no entanto, tal 

não se verifica neste trabalho uma vez que as leis do comportamento material das secções 

são admitidas lineares por troços, apenas existindo em alguns pontos a mudança de rigidez 

desses troços, de modo a traduzir a não linearidade das secções em betão armado. 

 

Desta forma, quando for detectada uma mudança de rigidez de alguma secção o programa 

corrige a rigidez e recalcula as deformações para o mesmo incremento de carga, havendo 

apenas avanço para o incremento seguinte quando se verificar que em todas as secções não 

existiu qualquer alteração da rigidez. 
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Assim, o modelo unicamente corrige a rigidez nos pontos de transição do incremento de 

carga podendo, esta simplificação, introduzir alguns erros, que podem ser bastante 

reduzidos e até desprezados no caso de se considerar o passo de integração, e por 

consequência o incremento de solicitação, suficientemente pequeno. 

 

 

3.6 Estudos preliminares para calibração dos modelos numéricos 

Em sismos ocorridos no passado observou-se que as pontes de betão armado que 

apresentem irregularidade em altura dos pilares evidenciam um mau comportamento 

sísmico ao concentrar as exigências de ductilidade em apenas alguns dos seus pilares, os 

que apresentam uma menor altura e se encontram localizados na zona central. 

 

Tendo como objectivo a calibração dos modelos numéricos, uma vez que são conhecidos 

os resultados experimentais de algumas pontes estudadas em escala reduzida no laboratório 

ELSA (European Laboratory for Safety Assessment) da comissão Europeia, em Ispra, 

Itália, procurou-se analisar um conjunto destas pontes, com diversas tipologias. As pontes 

apresentam pilares com diferentes alturas, evoluindo de uma configuração regular para 

outras em que a irregularidade assume um maior relevo, de modo a caracterizar diferentes 

tipos de irregularidade. As armaduras dos pilares de cada uma das pontes são 

dimensionadas segundo o EC8 (CEN (2003)), procedendo-se depois à determinação da sua 

resposta para sismos de intensidade crescente, considerando o comportamento não linear 

material, analisando-se, em especial, as exigências em ductilidade dos pilares.  

 

No âmbito do projecto europeu PREC8 (Pre-normative Research in Support of 

Eurocode 8) foi estudado um conjunto de pontes em betão armado, com o objectivo de 

clarificar alguns pontos do EC8 (CEN (2003)), como por exemplo a classificação de 

estrutura regular, os conceitos e valores dos coeficientes de comportamento e as 

metodologias de dimensionamento e análise (Guedes (1997)). Entre outros, foi efectuado o 

estudo de pontes com 4 tramos e com pilares de diferentes alturas, articulados nas ligações 

ao tabuleiro, envolvendo soluções com características de regularidade muito variáveis, 
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tendo sido objecto de análises experimentais, usando a técnica pseudo-dinâmica, 

acompanhadas de análises numéricas.  

 

A modelação estrutural adoptada para as simulações numéricas apoia-se numa 

discretização em elementos de barra e em que se considera o comportamento não linear 

concentrado em rótulas plásticas. O comportamento não linear das peças de betão armado é 

traduzido com base numa envolvente trilinear da lei de carregamento monotónico do 

elemento, a partir da qual é modelado o comportamento cíclico envolvendo a degradação 

de rigidez e resistência e o comportamento histerético. 

 

Neste ponto o estudo centra-se na análise da resposta sísmica de duas das pontes com o 

objectivo de comparar as respostas obtidas, com o modelo de rótulas plásticas, com os 

resultados experimentais e os obtidos por outros autores, procurando-se, deste modo, 

calibrar esta metodologia. 

 

3.6.1 Caracterização das pontes 

A campanha experimental foi realizada sobre modelos reduzidos, com factor de escala 

igual a 1/2.5, ilustrando-se na Figura 3.19 o desenvolvimento das pontes em alçado com as 

respectivas alturas dos pilares. Os três pilares destas pontes têm alturas a variar entre os 2,8 

e 8,4 metros, todos com idêntica secção rectangular oca em betão, com espessura das 

paredes de 0,16m e dimensões exteriores de 0,8x1,6m2 (ver Figura 3.20), desenvolvendo-

se a maior dimensão da secção na direcção transversal ao tabuleiro. Este tem um 

desenvolvimento total de 80m, dividido em 4 vãos iguais, apoiando-se nos encontros e nos 

pilares, sendo também ilustradas na Figura 3.20 as dimensões da secção transversal do 

tabuleiro. A ligação aos pilares é feita através de aparelhos de apoio que permitem rotações 

relativas entre o tabuleiro e o pilar, de modo que não existe continuidade de momentos, 

funcionando como uma articulação. 
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Figura 3.19: Alçado das várias pontes estudadas. 

 

 

 

Figura 3.20: Secções transversais do tabuleiro e pilares. 
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As pontes foram dimensionadas para uma aceleração de pico de 0.35g (343cm/s2), 

correspondente ao espectro de resposta do EC8 para solos médios (solo tipo B) e factor de 

amortecimento de 5%, adoptando um coeficiente de comportamento de 2.5. Para cada um 

dos pilares, e em função da armadura obtida, foram definidas as curvas trilineares 

monotónicas que constituíram a base para a definição das leis de comportamento cíclico. 

 

3.6.2 Influência do comprimento da rótula plástica 

No sentido de ilustrar as possibilidades do modelo numérico descrito procede-se, neste 

ponto, à apresentação de alguns resultados relativos a uma ponte sujeita à acção sísmica (a 

ponte mais irregular, B213), ao mesmo tempo que se podem visualizar duas das 

possibilidades de saídas de resultados, a resposta do deslocamento do topo de um pilar ao 

longo do tempo e o diagrama momento-curvatura para a base de um pilar. 

 

Nesta primeira aplicação pretende-se mostrar a influência do comprimento da rótula 

plástica na resposta sísmica de um dos pilares da referida ponte, sendo esta análise 

efectuada na direcção transversal ao tabuleiro e, portanto, mobilizando a maior dimensão 

da secção transversal dos pilares, com 1,6m. Nas Figura 3.21 e Figura 3.22 ilustram-se, 

respectivamente, a resposta do deslocamento do topo do pilar ao longo do tempo e o 

diagrama momento-curvatura para a base do mesmo, para diferentes valores do 

comprimento da rótula plástica, lp = 0,4 m, lp = 0,8 m e lp = 1,6 m. 
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Figura 3.21: Resposta sísmica do pilar baixo para diferentes comp. da rótula plástica. 
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Para a resposta dos deslocamentos ao longo do tempo o andamento das curvas é bastante 

semelhante, não existindo, praticamente, diferenças em termos de frequência, verificando-

se apenas uma ligeira redução dos valores dos deslocamentos máximos atingidos, 

fundamentalmente na parte final da resposta, à medida que o comprimento da rótula 

plástica aumenta. 
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Figura 3.22: Diagramas momentos-curvaturas do pilar baixo para diferentes comprimentos 
da rótula plástica. 

 

 

Os diagramas momentos-curvaturas, para os diferentes comprimentos das rótulas plásticas, 

apresentam momentos máximos bastante aproximados, mas atingindo curvaturas bastante 

diferentes. Pode, no entanto, verificar-se que à medida que se diminui o comprimento da 

rótula aumentam as incursões não lineares, isto é, aumentam as curvaturas plásticas 

máximas, de forma a que a energia total dissipada se mantém sensivelmente constante, já 

que a resposta global pouco se altera, como se pôde constatar através da análise da 

evolução dos deslocamentos ao longo do tempo. 

 

Como se pode ver, também, na Figura 3.22 a curva correspondente a um comprimento da 

rótula plástica lp=1,6 apresenta um comportamento apenas bilinear, não atingindo a terceira 

zona da lei trilinear, correspondente à entrada em cedência, e não conseguindo traduzir 

convenientemente o comportamento não linear material ao contrário das outras curvas. Isto 

evidencia que o comprimento da rótula plástica igual a cerca de metade da altura útil da 
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secção do pilar é um valor bastante razoável para pilares de pontes, como já foi verificado 

por outros autores. 

 

3.6.3 Comparação das respostas sísmicas 

Para a análise dinâmica e não linear da ponte foi considerado um acelerograma artificial 

(Figura 3.23) gerado de forma a traduzir o espectro de resposta do EC8. A análise 

numérica foi realizada no modelo reduzido das pontes, com um factor de escala de 2.5, 

portanto a aceleração de pico e a duração do acelerograma correspondem, respectivamente, 

a 0,875 g e a 4 segundos. 
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Figura 3.23: Acelerograma artificial. 

 

 

Da Figura 3.24 à Figura 3.28 apresenta-se a comparação dos resultados obtidos no ensaio 

experimental em ISPRA com a solução numérica obtida por Guedes (1997), referenciada 

nas figuras por MG, e com a metodologia numérica mais simples utilizando rótulas 

plásticas, com o objectivo de evidenciar as suas potencialidades. São apresentados os 

resultados relativos a duas pontes que foram ensaiadas experimentalmente, a B232 e a 

B213C. A ponte B213C difere da B213, apresentada na Figura 3.19, nas armaduras dos 

pilares, em que relativamente à obtida a partir do dimensionamento segundo o EC8 se 

procedeu a uma diminuição da armadura do pilar central e ao reforço da armadura dos 

pilares laterais.  
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Em termos globais as respostas sísmicas obtidas com o modelo de rótulas plásticas para as 

duas pontes (B232 e B213C) acompanham de uma forma satisfatória os resultados 

experimentais e os numéricos obtidos por Guedes (Numérico MG).  

 

No que se refere à ponte regular B232 verifica-se que a comparação com os resultados 

experimentais e numéricos de Guedes é bastante razoável até se atingir o primeiro pico no 

acelerograma, verificando-se nos instantes imediatamente após esse pico uma pior 

aproximação das respostas, no entanto, a partir do instante correspondente aos 2 segundos 

as respostas voltam a ser razoavelmente próximas. 

 

Para a ponte irregular B213C as respostas são, também, satisfatórias até ao primeiro pico 

do acelerograma, mas bastante menos próximas dos resultados experimentais e numéricos 

de Guedes a partir desse instante, principalmente para os pilares médio e baixo. 
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Figura 3.24: Resposta sísmica do pilar médio da ponte B232. 
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Figura 3.25: Resposta sísmica do pilar alto da ponte B232. 
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Figura 3.26: Resposta sísmica do pilar médio da ponte B213C. 

 

-0.03
-0.02
-0.01

0
0.01
0.02
0.03

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
tempo (s)

D
es

lo
c.

 (m
) Experimental

Numérico

Numérico
M G

 

Figura 3.27: Resposta sísmica do pilar baixo da ponte B213C. 
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Figura 3.28: Resposta sísmica do pilar alto da ponte B213C. 

 

 

A justificação de se ter observado alguma disparidade entre as respostas experimentais e 

numéricas de Guedes e os resultados obtidos com a metodologia numérica mais simples 

utilizando rótulas plásticas, deve-se a nesta análise se ter considerado a ligação dos pilares 

às fundações como perfeitamente encastrados. Efectivamente, as condições de apoio 

verificadas nos ensaios experimentais evidenciaram alguma flexibilidade nos elementos de 

fundação dos pilares, tendo a modelação numérica de Guedes reproduzido essas condições 

para a obtenção das respostas ilustradas anteriormente. Então, da Figura 3.29 à Figura 3.31 
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ilustram-se os resultados da ponte B213C procurando reproduzir também no modelo de 

rótulas plásticas as condições do ensaio experimental, onde os elementos de fundação dos 

pilares verificaram alguma deformação local, através da consideração de alguma 

flexibilidade nas ligações dos pilares aos apoios. 
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Figura 3.29: Resposta sísmica do pilar médio da ponte B213C, com apoios flexíveis. 

 

-0,03
-0,02
-0,01

0
0,01
0,02
0,03

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
tempo (s)

D
es

lo
c.

 (m
) Experimental

Numérico

Numérico
M G

 

Figura 3.30: Resposta sísmica do pilar baixo da ponte B213C, com apoios flexíveis. 
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Figura 3.31: Resposta sísmica do pilar alto da ponte B213C, com apoios flexíveis. 

 

 

Em termos globais as novas respostas sísmicas obtidas com o modelo de rótulas plásticas 

para a ponte irregular B213C acompanham bastante bem os resultados experimentais e 
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numéricos obtidos por Guedes, tanto em frequência como em amplitude máxima dos 

deslocamentos obtidos. 

 

 

3.7 Considerações finais e conclusões 

Sendo as pontes objecto de estudo realizadas em betão armado, foram apresentadas as leis 

de comportamento do betão e do aço, quer para carregamentos monotónicos quer para 

carregamentos cíclicos. Com base nestas leis foi efectuada, através de um modelo de 

fibras, a modelação numérica do comportamento de secções em betão armado sujeitas a 

carregamentos monotónicos. O modelo de fibras usado, adaptado para permitir o estudo de 

secções com uma qualquer configuração, nomeadamente secções ocas, demonstrou ser 

adequado para a determinação das leis de comportamento de secções em betão armado no 

que se refere, nomeadamente, aos valores de cargas últimas e ductilidades disponíveis, 

parâmetros necessários para a determinação da resposta sísmica de estruturas de betão 

armado. As aplicações efectuadas permitiram concluir que o modelo aproxima bem os 

resultados obtidos por outros autores e, ainda, observar a influência do confinamento do 

betão e do esforço axial nas leis de comportamento. Os resultados obtidos confirmaram, 

por um lado, que o confinamento do betão não aumenta a capacidade resistente da secção 

mas aumenta significativamente a sua ductilidade e que, por outro lado, o aumento do 

esforço axial afecta negativamente a sua ductilidade. 

 

A lei de carregamento monotónico serve de base para a definição do comportamento 

cíclico das secções de betão armado, traduzido por um modelo analítico tipo Takeda, 

envolvendo três parâmetros que permitem considerar a degradação de rigidez, após 

inversão de carregamento, a degradação de resistência e o efeito de “ pinching”.  

 

A utilização do modelo de Takeda, para a definição do comportamento não-linear material 

nas rótulas plásticas, envolve a definição da lei trilinear a partir da curva de variação dos 

momentos com as curvaturas de cada pilar, sendo este um dos importantes aspectos na 

modelação já que é necessário definir os valores dos declives de cada um dos troços da lei 

trilinear (rigidez tangente de cada troço). A incerteza da definição da lei trilinear deve-se à 
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dificuldade em definir a curvatura de cedência e os dois tramos finais: a curvatura porque, 

é difícil de identificar onde se verifica o fim da fase elástica; os tramos porque devem 

compensar as áreas do diagrama, condicionado pelo facto do modelo requerer que o 

declive do último tramo seja positivo.  

 

Ainda relacionado com a curva momento-curvatura de cada pilar, está a dificuldade 

associada à definição da curvatura última do pilar. Correntemente admite-se que esta se 

encontra associada ao valor de momento situado num intervalo de 70 a 85 % do momento 

máximo obtido do pilar, sendo o valor de referência utilizado neste trabalho de 80 % do 

momento máximo.  

 

A modelação estrutural adoptada para as pontes é feita no âmbito de um modelo plano em 

que se considera o comportamento dinâmico e não linear e em que se simula o 

comportamento tridimensional compatibilizando os deslocamentos transversais do 

tabuleiro com os deslocamentos das extremidades dos pilares na mesma direcção. 

 

Na modelação dos elementos de barra admitiu-se a concentração das não linearidades nas 

extremidades das barras em zonas com comprimento variável, as rótulas plásticas, 

adoptando-se relações de momentos-curvaturas de acordo com as referidas leis de 

comportamento cíclico. 

 

A adopção de um modelo plano com elementos de barra com rótulas plásticas permitiu 

obter uma metodologia de análise que mostrou ser expedita em termos de tempo de cálculo 

e de interpretação de resultados, aspecto especialmente interessante quando é necessário 

proceder a grande número de análises, como é o caso dos estudos de avaliação da 

segurança estrutural. Esta simplicidade permite também concluir que procedimentos deste 

tipo poderão servir de base a futuros desenvolvimentos de preceitos regulamentares.  

 

A metodologia proposta para a determinação da resposta sísmica foi aplicada a uma ponte, 

incluída no projecto PREC8, analisada por outros autores, experimental e numericamente, 

tendo permitido evidenciar uma boa aproximação entre os resultados e concluir da 

excelente capacidade da metodologia baseada em elementos de barra com rótulas plásticas  

para a determinação da resposta sísmica de pontes. 
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4.  Metodologias de Avaliação da Segurança Sísmica 

4.1 Introdução 

O grande objectivo da Engenharia Sísmica prende-se com a preocupação de assegurar a 

segurança das estruturas face à possibilidade de ocorrência de um evento sísmico, 

garantindo a preservação de vidas humanas e a minimização de danos. Assim, adoptando 

metodologias de análise apropriadas, as novas estruturas devem ser dimensionadas para 

níveis de segurança definidos regulamentarmente e as estruturas existentes devem ser 

estudadas de modo a avaliar a sua margem de segurança. De um modo especial, a 

segurança das estruturas existentes tem vindo a constituir, de modo crescente, uma 

preocupação das sociedades em regiões com elevada sismicidade, dado que uma boa parte 

das construções foram projectadas antes de estabelecida a actual filosofia de 

regulamentação sísmica, tendo-se verificado que, efectivamente, existe uma grande 

vulnerabilidade do parque construído quando se registam eventos sísmicos com magnitude 

significativa. 

 

No entanto, o dimensionamento sísmico é ainda actualmente efectuado de uma forma 

muito simplificada, envolvendo análises lineares cujos resultados são posteriormente 

corrigidos para ter em conta o comportamento não linear que se verifica nas estruturas 

durante a ocorrência de sismos intensos. Uma avaliação mais realista da segurança, que 

envolva o comportamento não linear da estrutura, deve ser adoptada especialmente em 

estruturas mais sensíveis ou de maior importância, como é o caso das pontes (Priestley et 

al. (1996), Chen e Duan (1999) e Sousa (1999)). 

 

Na linha desta preocupação destacam-se os esforços desenvolvidos nos EUA, 

especialmente na segunda metade do século XX, na prevenção e resposta a desastres 

naturais e outros, pelo que no início deste capítulo se fará uma breve referência às 

metodologias desenvolvidas no âmbito da FEMA (Federal Emergency Management 

Agency). 
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Apresentam-se, seguidamente, várias metodologias probabilísticas para a avaliação da 

segurança de pontes. Apresenta-se, nomeadamente, uma metodologia probabilística 

baseada na determinação de funções de vulnerabilidade, que permita de uma forma 

rigorosa avaliar a segurança disponível de uma dada estrutura através da quantificação da 

probabilidade de ruína, envolvendo a respectiva função de vulnerabilidade, determinada 

considerando o seu comportamento não linear (Costa et al. (1997) e Costa et al. (1998)). 

 

O capítulo termina com uma aplicação da metodologia probabilística através de funções de 

vulnerabilidade ao estudo da influência da irregularidade dos pilares na segurança sísmica 

de uma ponte. 

 

4.2 Breve referência às metodologias da FEMA 

Desde cedo nos Estados Unidos da América existe a preocupação governamental, 

coordenada pela Federal Emergency Management Agency (FEMA), de prevenção e 

resposta em relação a todos os desastres nacionais, sejam naturais ou resultantes da acção 

humana, incluindo os actos de terrorismo. A partir dos anos trinta esta agência federal 

ganhou algum relevo com a ocorrência de alguns sismos e outro tipo de desastres. Durante 

os anos sessenta e início dos anos setenta, onde para além de vários furacões foram 

também registados os sismos do Alasca, em 1964, e de San Fernando, em 1971 na 

Califórnia, foi novamente centrada a atenção neste assunto dos desastres naturais, 

resultando na tomada de consciência da necessidade de aumentar a sua legislação. 

 

Em 1997, e resultante de 13 anos de trabalho, conseguiram-se obter documentos de 

orientação mais sistemática, FEMA-273 (1997) e FEMA-274 (1997), que permitem aos 

projectistas limitar a uma determinada faixa os danos expectáveis de um terramoto para um 

específico nível de intensidade sísmica. Poucos anos depois estes documentos são 

substituídos por publicações com carácter regulamentar, FEMA-356 (2000) e FEMA-357 

(2000), servindo como ferramenta de aplicação nacional para a reabilitação sísmica de 

edifícios existentes. 
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A investigação sobre o comportamento de estruturas porticadas metálicas realizada no 

âmbito do programa FEMA/SAC (que envolve as seguintes três instituições: Structural 

Engineers Association of California, Applied Technology Council e California Universities 

for Research in Earthquake Engineering) foi direccionada para desenvolver procedimentos 

de dimensionamento e avaliação da segurança baseados em critérios de desempenho 

(performance-based), (FEMA-350 (2000) e FEMA-351 (2000)), portanto, num formato de 

fiabilidade probabilística.  

 

De forma a simplificar a implementação destes procedimentos e apresentá-los de uma 

forma mais prática para aplicação em projecto corrente, foi efectuada uma reformatação 

com factores mais sugestivos que relacionam exigências e resistências, permitindo, assim, 

aos engenheiros ter a capacidade de definir um nível de confiança associado à previsão de 

que o dimensionamento de uma estrutura atingirá um desejado objectivo de desempenho. 

Então, de forma a determinar a capacidade de desempenho de uma estrutura ou de um 

dimensionamento, com configuração regular, devem ser efectuados os seguintes passos 

definidos de modo muito sintético (Cornell et al. (2002), Jalayer e Cornell (2003) e 

Hamburger et al. (2003)):  

 

• Realizar uma análise à estrutura para calcular o máximo drift exigido entre pisos 

para um sismo de dimensionamento com uma determinada probabilidade de 

excedência.  

• Seleccionar o factor de exigência (γ) e o factor de resistência (φ) a partir de tabelas 

fornecidas pelos critérios de dimensionamento (regulamentos EUA). 

• Determinar a capacidade resistente global em termos de drift entre piso para a 

estrutura (global interstory drift capacity), baseada na sua configuração como 

indicado nos critérios de dimensionamento.  

• Determinar a capacidade resistente local em termos de drift entre piso para a 

estrutura (local interstory drift capacity), baseada no tipo de ligações existentes na 

estrutura.  

• Calcular a razão entre exigência e capacidade (λ), ilustrada na expressão (4.1), 

envolvendo os respectivos factores anteriormente seleccionados, para a estabilidade 

global e para o comportamento local das ligações, usando o drift entre pisos como o 

parâmetro de resposta estrutural para as exigências (D) e capacidades (C).  
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γλ =  (4.1) 

 

• A partir de documentos de dimensionamento, determinar o nível de confiança 

associado ao valor de λ anteriormente calculado, isto é, a capacidade da estrutura 

de atingir o nível de desempenho desejado.  

 

4.3 Metodologia simplificada baseada nos deslocamentos 

A metodologia da avaliação de segurança apresentada neste ponto, baseada em trabalhos 

desenvolvidos por Calvi (Calvi (1999)) e Pinho (Glaister e Pinho (2003)), para edifícios, 

permite estimar a distribuição danos, associados a um dado estado limite, que são 

esperados para uma tipologia de pontes, sujeita a um determinado sismo. 

 

Incluem-se, também, várias considerações referentes às metodologias baseadas em 

deslocamentos (displacement-based approach) que servem de suporte ao desenvolvimento 

desta metodologia de avaliação da vulnerabilidade, salientando-se as seguintes 

publicações: Paulay e Priestley (1992), Priestley (1997), Priestley e Kowalsky (2000) e 

Kowalsky (2002). 

 

A ideia base deste modo de avaliação da segurança sísmica de pontes assenta na 

comparação dos deslocamentos máximos exigidos por uma determinada acção sísmica 

(curva de exigências) com os deslocamentos máximos disponíveis, isto é, compatíveis com 

a capacidade da estrutura (curva de capacidade) e daí concluir quanto à sua 

vulnerabilidade.  
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4.3.1 Deslocamentos máximos disponíveis 

Os deslocamentos máximos disponíveis numa estrutura de um grau de liberdade são 

estimados a partir das máximas extensões permitidas do aço e do betão da secção, para um 

determinado estado limite, considerando um mecanismo resultante da formação de uma 

rótula plástica na base do pilar.  

 

Define-se o estado limite que se pretende satisfazer essencialmente de acordo com o nível 

de danos na estrutura e respectivo grau de irreversibilidade. Para esta análise serão 

considerados os estados limite LS1, LS2, LS3 e LS4, com crescente nível de danos (Calvi 

(1999)), definidos da seguinte forma: 

 

LS1 - não há danos, estruturais ou não 

 - resposta da estrutura essencialmente linear sem se atingir a cedência 

 

LS2 - danos estruturais ligeiros e não estruturais moderados 

 - a estrutura pode ser utilizada sem reparações ou reforços significativos 

 

LS3 - danos estruturais significativos e não estruturais de elevada extensão 

 - necessidade de reparação e reforço da estrutura antes da reutilização 

 

LS4 - colapso da estrutura 

 

 

Deste modo, estabelecendo um estado limite que se pretende analisar, é possível fixar as 

extensões máximas do aço e do betão que se admite aceitáveis para esse nível de dano.  

 

Para definir a curva de capacidade deve ser calculado o deslocamento estrutural total para 

um determinado estado limite (ΔLSi), avaliado como adiante se expõe, assim como a 

correspondente ductilidade em deslocamento, considerando que o mecanismo de rótula 

plástica é desenvolvido na base do pilar. O deslocamento total e a ductilidade dependem 

directamente do deslocamento de cedência (Δy), representado na expressão (4.2), e que 

corresponde à dupla integração do diagrama linear de curvaturas ao longo do pilar. 
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effy
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Lφ
=Δ

 
(4.2) 

 

O símbolo Leff representa a altura efectiva do pilar da ponte (desde a fundação até ao centro 

de massa do tabuleiro) e φy representa a curvatura de cedência, obtida pela expressão (4.3), 

em que εy é a extensão de cedência da armadura longitudinal e D é a altura da secção 

transversal do pilar. Então, a expressão (4.4) representa a equação final para o 

deslocamento de cedência em termos de capacidade. 

 

 
D

y
y

ε
φ

14.2
=  (4.3) 

 

 
D

Leffy
y 3

14.2 2ε
=Δ  (4.4) 

 

A capacidade de deslocamento estrutural total para um dado estado limite é por sua vez 

definida pela expressão (4.5), onde Lp é o comprimento da rótula plástica do pilar 

(expressão (4.6)), e φLSi representa a curvatura máxima para o correspondente estado limite 

considerado (expressão (4.7)), onde εc(LSi) e εs(LSi) são as máximas extensões permitidas no 

betão e aço, respectivamente, para esse estado limite. Estas extensões devem ser 

consideradas com o seu valor absoluto na expressão (4.7), de forma a ser efectivamente 

obtida a curvatura máxima da secção. 
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Assim, a equação final para a capacidade de deslocamento estrutural total é definida pela 

expressão (4.8) e a correspondente ductilidade em deslocamentos pela expressão (4.9). 



Metodologias de Avaliação da Segurança Sísmica 

4.7 

 

 ( ) effyLSisLSic
effy

LSi L
D

L
εεε

ε
14.25.0

3
14.2

)()(

2

−++=Δ  (4.8)

 

 
( )

effy

yLSisLSic

y

LSi
LSi L

D
ε

εεε
μ

14.2
14.25.1

1 )()( −+
+=

Δ
Δ

=  (4.9)

 

4.3.2 Deslocamentos máximos exigidos 

Para determinar a curva de exigências a partir do espectro de resposta sísmico é necessário 

calcular o amortecimento viscoso equivalente (ξ) por intermédio da ductilidade (μLSi) 

associada a um determinado estado limite, como definido anteriormente. A grande maioria 

das relações entre o amortecimento viscoso equivalente e a ductilidade assumem uma 

forma semelhante à expressão (4.10), onde a e b são parâmetros calibrados segundo as 

características dos mecanismos de dissipação de energia e ξE representa o amortecimento 

viscoso equivalente em fase elástica. Neste trabalho foram adoptados os parâmetros 

sugeridos por Calvi (1999), com valores de a = 25, b = 0.5 e ξE = 2%, resultando na 

expressão (4.11). Depois, para obter o correspondente factor de redução (η), que vai ser 

utilizado no espectro de resposta, adoptou-se a expressão (4.12) proposta por Bommer et 

al. (2000) e que se encontra implementada no EC8 (CEN (2003)). Assim, a partir do 

espectro de resposta elástico com 5% de amortecimento e aplicando o referido factor de 

redução (η) pode-se obter o espectro de resposta não linear. Este coeficiente de redução 

dos deslocamentos pretende ter em atenção a relação entre o amortecimento “real” da 

estrutura (isto é, associado ao nível de ductilidade explorada) e o amortecimento de 5% 

associado ao espectro de resposta base.  
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η
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No entanto, esta curva dos deslocamentos máximos exigidos, resultante da acção sísmica, é 

normalmente obtida em função do período da estrutura, a partir do respectivo espectro de 

resposta em deslocamentos, ao contrário da curva de capacidade que, como foi visto 

anteriormente, se encontra expressa em função da altura efectiva da estrutura. Sendo 

necessário fazer a comparação entre estas duas curvas, com parâmetros em abcissa 

diferentes, é preciso dispor de uma relação entre o período elástico (TLSy) e a altura efectiva 

(Leff). Adoptando a relação sugerida no EC8 (CEN (2003)) e rearranjando da forma que se 

apresenta nas equações de (4.13) a (4.18), obtem-se, finalmente, uma relação entre a altura 

efectiva e o período de um sistema de um grau de liberdade com comportamento inelástico 

(TLSi), para um qualquer estado limite i:  
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Em que C1 e C2 são respectivamente: 
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1

43
1
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2 202500331350 LSiLSi TCTC ++=  (4.18)

 

Finalmente, partindo do espectro de resposta sísmico obtido inicialmente em termos de 

deslocamentos exigidos e em função do período da ponte, é efectuada uma transformação 

de abcissa, através das referidas relações entre o período e a altura, de forma a obter a 

curva de exigências em função da altura efectiva da ponte.  

 

Assim, sobrepondo a evolução dos deslocamentos (ΔLSi), associados a cada um dos estados 

limites i, com a curva de exigências (Δd) e sabendo a altura efectiva da ponte que se 

pretende analisar, facilmente se pode observar se o estado limite pretendido é ou não 

verificado, como se ilustra na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Curvas de capacidade em deslocamentos para cada estado limite (ΔLSi) e curva 
de deslocamentos exigidos (Δd) em função da altura efectiva do pilar (Leff). 

 

 

Resta a questão de a ponte ter de ser assimilada a uma estrutura com um grau de liberdade 

de modo a ser possível inseri-la nesta análise. A solução adoptada, que passará pela 

transformação da ponte num sistema de um grau de liberdade, deve garantir a manutenção 

da frequência original da ponte à custa de uma altura equivalente, tendo em consideração a 

deformada do tabuleiro. 

Δd 

ΔLS1 

ΔLS2 ΔLS3 

Δ (m) 

Leff (m) 
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4.3.3 Exemplo ilustrativo desta metodologia simplificada 

Apresenta-se neste ponto um caso onde se considera o estado limite próximo do colapso, 

definido por Calvi (1999) como estado limite LS3: significativos danos estruturais e 

extensos danos não estruturais; a estrutura não pode ser utilizada após o sismo sem 

importantes reparações, mas ainda é possível proceder à sua reparação e reforço. Este tipo 

de dano poderá estar em correspondência com valores de deformação local nas secções 

críticas, respectivamente extensão no betão e extensão no aço, da seguinte ordem de 

grandeza: εc = 0.006 a 0.01 ; εs = 0.03 a 0.04. Como neste tipo de estruturas existe bom 

controlo dos materiais adoptaram-se os seguintes valores: εc = 0.008 e εs = 0.035. É 

interessante salientar que este estado limite LS3 corresponde essencialmente ao que 

normalmente se define como estado limite último (ou de colapso) na maioria dos 

regulamentos em vigor. 

 

Na Figura 4.2 encontram-se ilustradas a curva de exigências correspondente ao espectro de 

resposta em deslocamentos do sismo de Erzincan (Erzincan EQ) e a curva de capacidade, 

em termos de deslocamentos associados ao estado limite adoptado (ΔLS3), ambas em função 

da altura equivalente da ponte.  
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Figura 4.2: Curvas de deslocamentos exigidos e de capacidade em função da altura dos 
pilares. 
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Como se ilustra na Figura 4.2, a curva de capacidade, correspondente ao estado limite LS3, 

encontra-se abaixo da curva de exigências para as pontes com altura inferior a cerca de 

22 m, sendo, portanto, expectável que se verifiquem danos elevados quando sujeitas ao 

sismo de Erzincan. Para pontes mais altas do que 22 m a curva de capacidade encontra-se 

acima da curva de exigências e, deste modo, não são esperados danos elevados. 

 

4.4 Metodologia probabilística através de curvas de fragilidade 

Desde há alguns anos as curvas de fragilidade têm vindo a assumir uma significativa 

importância no desenvolvimento de metodologias para a avaliação da vulnerabilidade de 

estruturas existentes, pois permitem, de modo simples, o cálculo da probabilidade de ruína 

para um determinado cenário sísmico. Tradicionalmente, estas curvas representam a 

probabilidade de ocorrência de um dado estado limite para diferentes níveis de intensidade 

sísmica. Na Figura 4.3 apresentam-se vários exemplos de curvas de fragilidade associadas 

a diferentes estados limites ou níveis de desempenho. 
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Figura 4.3: Exemplos de curvas de fragilidade 

 

 

Para se obter um ponto da curva de fragilidade, para um determinado nível de intensidade 

agi, é necessário efectuar mais do que uma análise utilizando-se vários acelerogramas, de 

modo a determinar a distribuição probabilística da resposta da estrutura (fS,agi(s)) medida 

em ductilidades exigidas (isto é, s=μ), tal como representado na Figura 4.4.  

Probabilidade do 
estado limite 

Intensidade da aceleração de base (agi) 
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Sendo a capacidade dos elementos resistentes, R, quantificada em termos de ductilidade 

disponível e a resposta estrutural, S, medida em ductilidades exigidas, é necessário definir 

o tipo de distribuição para cada uma destas variáveis de forma a se poder calcular a 

probabilidade de ruína, associada a um determinada intensidade sísmica. A probabilidade 

de ruína determinada utilizando este procedimento representa assim a ordenada da curva de 

fragilidade, para um determinado nível de intensidade sísmica, que corresponde à abcissa 

agi.  

 

 

Figura 4.4: Resposta estrutural para uma determinada aceleração agi. 

 

 

Os níveis de intensidade referidos podem ser definidos em termos de acelerações de pico 

dos acelerogramas ou acelerações espectrais para o período da estrutura. Isto resulta em 

duas possibilidade de escalar os acelerogramas para os níveis de intensidade admitidos. As 

exigências verificadas na estrutura podem ser calculadas para uma determinada 

probabilidade anual de excedência, por exemplo 1/475 (associada a 10% em 50 anos) ou 

1/2475 (associada a 2% em 50 anos).  

 

 

Ductilidades exigidas para 
o nível de intensidade agi 
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4.5 Metodologia probabilística através de funções de vulnerabilidade 

Com esta metodologia é possível determinar, de uma forma mais rigorosa, a probabilidade 

de ruína de uma dada estrutura. Para o efeito é necessário dispor da caracterização da acção 

sísmica e das resistências em termos estatísticos, nomeadamente através do conhecimento 

dos seus valores médios e coeficientes de variação, permitindo estabelecer as 

correspondentes funções de densidade de probabilidade. 

 

A função de vulnerabilidade estrutural, cujo processo de obtenção se apresentará 

seguidamente, permite a transformação da acção em efeito da acção, e assim, a 

correspondente função de distribuição dos valores máximos da resposta sísmica. A 

probabilidade de ocorrer a ruína da estrutura é estabelecida a partir da convolução desta 

função com a função de densidade de probabilidade das resistências.  

 

4.5.1 Definição da acção 

O dimensionamento à acção sísmica baseia-se numa filosofia diferente da usada para as 

outras acções, já que se adopta um tempo de recorrência muito grande para a acção e se 

admite que as estruturas podem sofrer danos durante a sua ocorrência. Para a 

caracterização deste tipo de fenómenos aleatórios, em que interessam os valores de 

ocorrência mais elevados durante um dado período de tempo, interessa considerar uma 

função de distribuição de valores extremos, sendo usada por muitos autores uma 

distribuição de extremos, Gumbel Tipo 1. 

 

O parâmetro mais comummente usado para caracterizar a severidade da acção sísmica é a 

aceleração de pico (a), adoptando-se neste estudo a seguinte função de distribuição (Costa 

(1993)): 
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 ( )
yeyeaf −×= α  (4.19) 

 

em que 

 

 ( )uay −−= α  (4.20) 

 

sendo para acção sísmica tipo I 

 

 α = 22,49E-3 e   u = 87,38 (4.21) 

 

Estes parâmetros são obtidos por regressão sobre as curvas de casualidade sísmica 

(“Hazard”), determinadas para Portugal por Campos Costa (Costa (1993)), tendo sido 

ajustadas funções de distribuição aos valores determinados analiticamente, com especial 

cuidado na zona da cauda da distribuição. 

 

Às acelerações máximas podem ser associados períodos de retorno, como se verá mais 

adiante, a que correspondem diferentes níveis de segurança, obtendo-se uma escala de 

sismos com intensidade crescente, que será adoptada para as diversas análises em que se 

pretenda estudar a resposta das estruturas à acção sísmica.  

 

4.5.2 Caracterização das resistências  

Os parâmetros que permitem caracterizar a resistência de uma estrutura têm, no contexto 

do dimensionamento sísmico, um significado amplo, adoptando-se frequentemente como 

resistência quantidades medidas em função do dano ou da ductilidade disponíveis numa 

dada secção de uma estrutura; no presente trabalho, considerou-se a ductilidade em 

curvaturas como parâmetro caracterizador da resistência. 

 

Para a caracterização estatística da resistência das secções dos pilares será considerada uma 

função de distribuição com uma lei normal, definida através da correspondente função 

densidade de probabilidade. 
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Os parâmetros necessários para definir as funções de distribuição das ductilidades, a 

ductilidade média e o respectivo coeficiente de variação, foram obtidos através de um 

estudo probabilístico, efectuado para secções ocas dos pilares de betão armado (o tipo de 

secções dos pilares de pontes que serão estudadas), fazendo variar as características dos 

materiais. Estes estudos são bastante complexos e morosos, pois envolvem as funções de 

distribuição das características de resistência do aço e do betão, tendo sido utilizado o 

método do Hipercubo Latino (Delgado et al. (1999b)). Este método de amostragem 

estratificada, em que o espaço dos valores possíveis de cada variável é dividido em N 

intervalos com igual probabilidade e sem sobreposição, sendo as amostras identificadas 

pelo seu centróide, baseia-se numa técnica de simulação sem reposição, ou seja, cada valor 

de cada variável apenas pode ser amostrado uma vez. Deste modo, o número de amostras é 

bastante reduzido e igual ao número de intervalos, N, não aumentando com o número de 

variáveis aleatórias. 

 

A partir dos estudos efectuados (Marques e Cunha (1999)), concluiu-se que a ductilidade 

média em curvatura, das secções dos pilares do tipo das estudadas, varia entre 3,0 e 6,0 e 

que os correspondentes coeficientes de variação assumem valores, para a maior parte dos 

casos, entre 0,1 e 0,25, encontrando-se nesta gama os valores adoptados em Pinto (1994). 

 

4.5.3 Função de vulnerabilidade 

A função de vulnerabilidade de uma estrutura relaciona a acção sísmica com o seu efeito 

(resposta da estrutura), sendo, portanto, uma função que traduz a severidade da acção 

sísmica, para uma determinada estrutura. Normalmente, estas funções são definidas por 

dois troços: o primeiro troço recto, correspondente ao regime linear da estrutura e o 

segundo de grau superior a um, devido ao comportamento não linear da estrutura. 

 

A obtenção destas funções de vulnerabilidade para as pontes em estudo é efectuada à 

semelhança de outros autores (Costa (1989)) de uma forma global, isto é, relacionando os 

valores da intensidade da acção com os valores máximos das ductilidades atingidas. Assim, 

considerando valores crescentes para a intensidade sísmica são obtidas as ductilidades 
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máximas para cada pilar da ponte. A partir destes valores discretos, a ductilidade máxima 

obtida para cada nível de acção sísmica, é feita uma aproximação através de uma função 

polinomial, usualmente do segundo ou terceiro grau. Deste modo, a função de 

vulnerabilidade da ponte é definida a partir das funções de vulnerabilidade de cada pilar. 

 

4.5.4 Caracterização estatística do efeito da acção 

Através da função de vulnerabilidade, definida no ponto anterior, pode obter-se o efeito da 

acção e, assim, ser definida a correspondente função densidade de probabilidade, associada 

à distribuição probabilística das ductilidades máximas verificadas na estrutura. Deste 

modo, a partir da acção dos sismos, caracterizada pela distribuição de extremos das 

acelerações máximas anteriormente apresentada, é efectuada uma transformação da acção 

em efeito da acção, através da função de vulnerabilidade. Esta transformação pode ser feita 

de forma discreta, considerando os pontos usados para a definição da função de 

vulnerabilidade, ou usando a função estabelecida para a sua aproximação. Por fim, a 

função de distribuição dos efeitos da acção é determinada a partir da respectiva função 

densidade de probabilidade, definindo os correspondentes valores acumulados. 

 

4.5.5 Cálculo da probabilidade de ruína 

A ruína de uma estrutura pode ser considerada quando o efeito da acção, EA, ultrapassa o 

valor da resistência disponível, R, numa dada secção. O correspondente estado limite pode, 

assim, ser estabelecido de modo a que: 

 

 R-EA<0 (4.22) 

 

A probabilidade de ruína pode ser assim obtida como a probabilidade de ocorrência do 

indesejável estado em que se verifique que o efeito da acção supere o valor disponível para 

a resistência, ou seja que: 
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 Pr = P (R-EA<0) (4.23)

 

Assim, o valor desta probabilidade de ruína pode ser obtida através da função de 

distribuição do efeito da acção, FEA, e da função densidade de probabilidade da resistência, 

fR, do seguinte modo (Borges e Castanheta (1982), Costa (1989), Duarte et al. (1990) e 

Nowak e Collins (2000)): 

 

 xdf)F(1Pr REA∫
+∞
∞− −=  (4.24)

 

A função de convolução, representada na equação (4.24), traduz a probabilidade de ocorrer 

a ruína da estrutura (Costa (1989), Duarte et al. (1990) e Pinto (1994)), neste caso da 

ponte. 

 

4.5.6 Resumo dos procedimentos 

O procedimento de avaliação da segurança de estruturas, através da quantificação explícita 

da probabilidade de ruína, em que se considere o comportamento não linear, pode ser 

resumido da seguinte forma, ilustrado na Figura 4.5: 

 
1. Caracterização da acção sísmica, para o local em que se situa a estrutura, através da 

definição do valor da aceleração de pico e da corresponde lei de distribuição 

estatística, normalmente uma lei de valores extremos (identificada na Figura 4.5 

por 1). 

 

2. Caracterização estatística dos parâmetros que definem a resistência das secções, 

normalmente através dos seus valores médios e correspondentes coeficientes de 

variação, necessários para a definição de leis de distribuição normais, 

correntemente usadas para a caracterização dos materiais (identificada na 

Figura 4.5 por 2). 
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3. Obtenção das funções de vulnerabilidade procedendo à determinação, para valores 

crescentes da acção sísmica, dos máximos valores dos parâmetros adoptados para 

caracterizar a resposta sísmica, neste caso a ductilidade exigida aos pilares 

(identificada na Figura 4.5 por 3). 

 

4. Determinação da função densidade de probabilidade dos efeitos da acção, 

conjugando a função densidade de probabilidade da acção com a função de 

vulnerabilidade da estrutura (identificada na Figura 4.5 por 4). 

 

5. Cálculo do valor da probabilidade de ruína, obtida através da convolução entre a 

função distribuição do efeito da acção, FEA, e da função densidade de probabilidade 

da resistência, fR (equação (4.24)) (identificada na Figura 4.5 por 5).  
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Figura 4.5: Representação esquemática do processo de avaliação da segurança. 

 

 



Metodologias de Avaliação da Segurança Sísmica 

4.19 

4.6 Influência da irregularidade dos pilares na segurança sísmica da 

ponte PREC8 

O procedimento apresentado no ponto 4.5 vai ser aplicado ao conjunto de pontes 

analisadas no capítulo 3 procurando-se avaliar a influência da irregularidade estrutural das 

pontes na sua segurança estrutural. Assim, procede-se à avaliação da vulnerabilidade 

sísmica, em que a irregularidade das pontes é traduzida por um apropriado parâmetro R, o 

índice de irregularidade, estabelecendo-se a relação entre este índice e as exigências de 

ductilidade, bem como com a probabilidade de ruína. 

 

4.6.1 Irregularidade em pontes 

A definição da regularidade das pontes é baseada no parâmetro R proposto por Calvi et al. 

(1993) e utilizado posteriormente por Guedes (1997), representado na expressão (4.25), em 

que o modo de deformação do tabuleiro isolado é comparado com o modo de deformação 

da estrutura completa, com tabuleiro e pilares. 

 

 [ ]
[ ]

[ ]
n

M
M

M
R

n

j jj

j

jj

j

2

1
∑ ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

=
= ΨΨ

Ψ

ΦΦ

Φ

 
(4.25)

 

Os vectores próprios do tabuleiro, com e sem a inclusão da rigidez dos pilares, são 

representados, respectivamente, por Ψj e Φj, a matriz de massa por [M] e o número de 

valores próprios considerados na análise por n. 

 

Os valores do parâmetro R resultantes da equação anterior variam entre 0 e 1, consoante a 

ponte tem uma configuração da deformada do tabuleiro bastante afastada da configuração 

do tabuleiro isolado (sem os pilares) ou a deformada dos primeiros n modos de ambas as 

estruturas são idênticas. Deste modo as pontes com desenvolvimento mais regular terão 

valores de R mais próximos de 1. 
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4.6.2 Avaliação da segurança 

Para definir as funções de vulnerabilidade dos pilares fez-se variar o período de retorno da 

acção sísmica da zona em que as estruturas se inserem, influenciando assim as acelerações 

máximas atingidas (ou acelerações de pico). Deste modo, para períodos de retorno 

crescentes obtiveram-se os correspondentes resultados momentos-curvaturas, a partir dos 

quais se determinaram as ductilidades máximas exigidas na base dos pilares. Estes valores 

foram adoptados como parâmetros de controlo para avaliação da segurança, devido ao 

facto de nesses elementos estruturais se desenvolverem os maiores esforços e as maiores 

incursões não lineares, nomeadamente as suas zonas mais perto da fundação.  

 

A partir da observação das funções de vulnerabilidade das figuras seguintes é possível 

constatar, para cada ponte, quais os pilares com maiores exigências de ductilidades e, 

portanto, aqueles que condicionam a segurança da ponte.  

 

Para a ponte mais regular (B232), os níveis de exigências de ductilidade atingida nos três 

pilares são extremamente semelhantes, como se pode verificar na Figura 4.6, o que traduz 

um dimensionamento bastante adequado mobilizando igualmente todos os pilares, não 

existindo deste modo nenhum deles mais vulnerável e condicionante. Assim foram 

adoptadas iguais funções de vulnerabilidade para os três pilares.  
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Figura 4.6: Funções de vulnerabilidade da ponte B232. 
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Para a ponte B233, os pilares com maiores ductilidades exigidas são o Alto central (pilar 

central da ponte) e o Médio, embora o Alto central atinja valores ligeiramente superiores, 

sendo portanto o que condiciona a segurança da ponte. O pilar Alto mais à direita da ponte 

é, como era de esperar, o que apresenta as menores exigências de ductilidade desta ponte 

(ver Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Funções de vulnerabilidade da ponte B233. 

 

 

Na ponte B223, o pilar com maiores ductilidades exigidas é o Médio ao centro, sendo o 

que condiciona a segurança da ponte, como se pode verificar na Figura 4.8. Com 

ductilidades atingidas bastante inferiores a este encontram-se os pilares Alto e Médio (à 

esquerda), sendo o Alto um pouco mais vulnerável.  
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Figura 4.8: Funções de vulnerabilidade da ponte B223. 

 

Como se pode observar na Figura 4.9 e Figura 4.10, correspondentes respectivamente às 

pontes B2(1.5)3 e B213, o pilar com maiores ductilidades exigidas é claramente o Baixo, 

situado no centro da ponte, sendo o que condiciona a segurança da ponte. Também nas 

duas pontes se verifica que os pilares Alto e Médio apresentam ductilidades atingidas 

bastante inferiores ao pilar baixo, sendo o Médio ligeiramente mais vulnerável do que o 

Alto.  
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Figura 4.10: Funções de vulnerabilidade da ponte B213. 

 

 

A análise das funções de vulnerabilidade permite concluir, como era expectável, que os 

pilares mais curtos e mais centrais apresentam maiores exigências em ductilidade, sendo, 

por isso, os que condicionam a vulnerabilidade das pontes.  

 

Na Figura 4.11 apresenta-se a relação entre a irregularidade das pontes, definida pelo seu 

parâmetro de regularidade (R), Calvi et al. (1993) e Guedes (1997), e a máxima ductilidade 

exigida para o pilar mais crítico de cada ponte (maior valor encontrado nos três pilares), 

para dois níveis de intensidade sísmica: 1.0 x acelerograma de dimensionamento e 

2.0 x acelerograma de dimensionamento. Como se pode observar para o acelerograma base 

as ductilidades exigidas são praticamente constantes, enquanto para a acção sísmica mais 

elevada se observa uma crescente exigência de ductilidade com o aumento da 

irregularidade (menores valores de R). 
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Figura 4.11: Ductilidade máxima atingida para cada ponte em função do parâmetro de 
regularidade. 

 

 

Considerando que a função de distribuição das resistências é definida com uma ductilidade 

média de 6.0 e um coeficiente de variação de 0.15, apresenta-se no Quadro 4.1 as 

probabilidades de ruína do pilar mais vulnerável de cada ponte. A probabilidade de ruína 

obtida para a ponte regular B232 encontra-se próxima do valor limite considerado razoável 

para pontes (≈10-5), aumentando consideravelmente à medida que a irregularidade das 

pontes aumenta. Na Figura 4.12 pode constatar-se que a relação entre a probabilidade de 

ruína e o parâmetro de regularidade (R) segue uma lei praticamente linear (exceptuando a 

ponte B232) numa escala logarítmica da probabilidade de ruína, sugerindo portanto que o 

parâmetro proposto por Calvi et al. (1993) poderá ser um excelente indicador de 

irregularidade de pontes. 

 

Quadro 4.1: Probabilidade de ruína para cada ponte. 

B232 B233 B223 B2(1.5)3 B213
Parametro de regularidade (R ) 0.995 0.966 0.913 0.771 0.618

Probabilidade de ruína 0.000021 0.000108 0.000168 0.000481 0.001836

Ponte
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Figura 4.12: Evolução da probabilidade de ruína para cada ponte em função do parâmetro 
de regularidade. 

 

 

Assim, como principais conclusões deste ponto, pode-se verificar que para o conjunto de 

pontes estudadas existe uma relação exponencial entre a probabilidade de ruína e o índice 

de irregularidade considerado, permitindo admitir que o referido índice poderá ser um 

excelente indicador de irregularidade de pontes, e que os procedimentos gerais de 

dimensionamento sísmico previstos nos regulamentos estruturais, baseados numa análise 

modal elástica afectada de coeficientes de comportamento, quando aplicados a pontes 

irregulares conduzem a soluções significativamente menos seguras, mesmo para pontes 

moderadamente irregulares. 

 

 

4.7 Considerações finais e conclusões 

São apresentadas várias metodologias probabilísticas para a avaliação da segurança de 

pontes, uma mais simplificada baseada nos deslocamentos e duas probabilísticas, através 

de curvas de fragilidade e baseada na determinação de funções de vulnerabilidade. É dado 

relevo especial à metodologia probabilística baseada na determinação de funções de 

vulnerabilidade, que permite avaliar a segurança disponível de uma dada estrutura através 

da quantificação da probabilidade de ruína, envolvendo a respectiva função de 
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vulnerabilidade, determinada considerando o seu comportamento não linear. A 

quantificação da probabilidade de colapso é feita através de uma análise bastante rigorosa, 

envolvendo a caracterização estatística da acção e das resistências, através das respectivas 

funções de densidade de probabilidade.  

 

O procedimento apresentado para a avaliação probabilística da segurança sísmica, baseada 

na determinação de funções de vulnerabilidade, foi aplicado a um conjunto de pontes 

analisadas no âmbito do projecto PREC8, procurando-se avaliar a influência da 

irregularidade estrutural das pontes na segurança estrutural. 

 

A análise das funções de vulnerabilidade permitiu concluir que os pilares mais curtos e 

mais centrais apresentam maiores exigências em ductilidade, sendo, por isso, os que 

condicionam a vulnerabilidade das pontes. A avaliação de segurança efectuada para a 

ponte B213C aponta para valores relativamente altos da probabilidade de ruína decorrentes 

do facto de a ponte apresentar um elevado índice de irregularidade resultando numa grande 

vulnerabilidade do pilar baixo. A probabilidade de colapso obtida para a ponte regular 

B232 encontra-se bastante próxima do valor limite considerado como razoável para pontes 

(≈10-5), aumentando consideravelmente à medida que a irregularidade das pontes aumenta.  

 

Para o conjunto de pontes estudadas verificou-se uma relação exponencial entre a 

probabilidade de colapso e o índice de irregularidade considerado, permitindo admitir que 

o referido índice poderá ser um excelente indicador de irregularidade de pontes.  
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5.  Ensaios Experimentais 

5.1 Introdução 

Com o objectivo de analisar o comportamento sob acções cíclicas de pilares de betão 

armado, e posteriormente diferentes estratégias para o seu reforço, de modo a dotá-los de 

capacidade para resistir a acções cíclicas, iniciou-se uma campanha de ensaios 

experimentais no LESE – Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, onde um conjunto de pilares de secção oca foi 

analisado. A escolha das dimensões da secção transversal, quadrada e rectangular, teve 

como objectivo analisar a contribuição da largura do banzo comprimido em secções ocas, 

bem como compreender a influência da geometria da secção transversal deste tipo de 

pilares no seu comportamento cíclico. Após se terem realizados os ensaios dos vários 

pilares, estes foram posteriormente reforçados, usando diferentes estratégias, com o 

objectivo de avaliar a eficiência das soluções de reforço adoptadas. 

 

Neste capítulo é apresentado o sistema de ensaio cíclico de pilares, incluindo o seu 

processo de desenvolvimento e ensaios preliminares de calibração, seguindo-se a descrição 

dos pilares que foram ensaiados nesta campanha experimental, envolvendo a geometria, as 

características materiais e a instrumentação adoptada. São ilustrados os resultados obtidos 

em cada ensaio cíclico dos pilares originais e, após a descrição do tipo de reforço adoptado 

em cada caso, incluem-se os resultados experimentais do comportamento cíclico dos 

pilares reforçados. No entanto, note-se que os mesmos pilares são ensaiados numa primeira 

fase com a sua configuração original e posteriormente novamente ensaiados depois de 

reabilitados e reforçados. As metodologias de reforço adoptadas são detalhadamente 

apresentadas e os resultados do seu comportamento cíclico analisados e comparados. 

 

Ao longo deste capítulo são efectuadas referências aos ensaios realizados no laboratório de 

Pavia (já citados no ponto 2.5 deste trabalho), uma vez que são semelhantes aos adoptados 
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na campanha agora desenvolvida, quer em termos da geometria e materiais dos provetes 

adoptados, quer da instrumentação utilizada.  

 

 

5.2 Sistema de ensaio cíclico de pilares 

Para o ensaio de pilares submetidos a acções cíclicas concebeu-se um sistema de ensaio 

que permite a aplicação simultânea de uma carga axial, aproximadamente constante, e uma 

força horizontal com grandeza e sentido variável. O sistema permite ensaiar pilares com 

uma escala razoável, de 1:2 para pilares de edifícios até 1:4 para pilares de pontes, e tem 

como particularidade o facto de manter a carga axial numa posição invariável.  

 

5.2.1 Descrição geral do setup 

O setup de ensaio, ilustrado na Figura 5.1, está preparado para permitir a aplicação de 

cargas laterais através de um actuador hidráulico de 500 kN, fixado num pórtico metálico 

de reacção, e cargas axiais através de um actuador hidráulico de 700 kN de capacidade 

suportado num pórtico vertical que mantém inalterada a localização de aplicação da acção 

vertical. A sapata do pilar e pórticos metálicos de reacção encontram-se ligados ao 

pavimento rígido, constituído por uma laje de betão armado com 60 cm de espessura, 

através de quatro tirantes de aço de alta resistência de 26 mm de diâmetro, pré-esforçados 

para prevenir deslocamentos e rotações indesejáveis. Estes tirantes de aço são tensionados, 

através de um actuador cilíndrico oco, até se atingir um nível de força suficiente para 

manter a fundação solidária com o pavimento rígido. A Figura 5.2 mostra uma vista geral 

do setup de ensaio no laboratório LESE, preparado para o início do ensaio experimental de 

um dos pilares ocos originais. 
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Figura 5.1: Esquema do setup de ensaio. 

 

 

Figura 5.2: Vista geral do setup de ensaio no laboratório LESE. 
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Na Figura 5.3, respectivamente à esquerda e direita, podem ver-se os sistemas de controlo 

e aquisição utilizados nos ensaios. O controlo do actuador horizontal é efectuado através de 

um sistema controlador PXI da National Instruments (NI), comandado por intermédio de 

um programa desenvolvido especialmente para este setup e com rotinas escritas em 

software LabVIEW (também da NI). A aquisição de dados é igualmente suportada por 

outro sistema PXI equipado com cartas de aquisição e condicionamento de sinal, 

permitindo a leitura directa dos dados a partir dos extensómetros, células de carga, LVDTs 

(Linear Voltage Displacement Transducers) e outro tipo de aparelhos analógicos 

amplificados ou sensores digitais. O software de aquisição é identicamente desenvolvido 

em LabVIEW.  

 

  

Figura 5.3: Sistemas de controlo e aquisição utilizado no laboratório LESE. 

 

 

Para além dos sistemas de controlo e aquisição, existem ainda três quadros eléctricos, 

esquematizados na Figura 5.4: um de alimentação e condicionamento de sinal (Quadro 1), 

outro associado ao controlo (Quadro 2) e, finalmente, um associado à aquisição 

(Quadro 3). Estes quadros permitem maior fiabilidade e organização nas diversas ligações 

existentes entre os sistemas de controlo e aquisição, centrais de pressão e actuadores. Estas 

várias ligações, compreendendo sinais de controlo, deslocamento, força e pressão, 

encontram-se também representadas no esquema ilustrado na Figura 5.4, incluindo a 

indicação do sentido da informação de cada uma das ligações. Adicionalmente, encontram-

se também representadas as ligações hidráulicas de óleo entre as centrais de pressão, 
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vertical e horizontal, e os respectivos actuadores hidráulicos, realizadas através de 

mangueiras de pressão normal neste tipo de sistemas (até 350 bar, aproximadamente).  

 

 

Figura 5.4: Esquema de funcionamento dos sistemas de actuação, controlo e aquisição. 

 

 

O sistema de aplicação da carga vertical encontra-se ilustrado na Figura 5.5, onde se pode 

observar com maior detalhe todos os componentes utilizados. Durante os ensaios o esforço 

axial é mantido constante pelo sistema hidráulico, enquanto a força lateral pode variar de 

forma cíclica por intermédio do controlo em deslocamentos do actuador horizontal, que 

incorpora um transdutor de deslocamentos interno e uma célula de carga na extremidade 

do êmbolo. 
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Figura 5.5: Sistema deslizante de aplicação da carga vertical. 

 

 

Para permitir manter inalterada a localização da aplicação do esforço axial, foi utilizado 

um dispositivo de deslizamento especial constituído por duas placas metálicas, como é 

ilustrado na Figura 5.5, com características adequadas de modo a minimizar o atrito entre 

elas. A placa inferior é apoiada no topo do pilar enquanto a superior se encontra articulada 

no actuador vertical, por intermédio de uma calote esférica onde se encosta o embolo do 

actuador, permitindo assim o deslocamento e rotação do topo do pilar ao longo do ensaio, 

onde são aplicadas cargas horizontais. A placa superior é também rigidamente ligada a 

uma célula de carga, através de um sistema de barras em U (tipo forquilha) que permite a 

sua rotação em torno do ponto de fixação mas bloqueia o deslocamento horizontal, de 

forma a medir a força de atrito mobilizada entre as duas placas e, assim, obter a força 

horizontal efectivamente aplicada no pilar ensaiado. Esta célula de carga que mede o atrito 

é por sua vez ligada a uma barra rígida e fixa ao pórtico de reacção horizontal. Durante o 

ensaio, o sistema hidráulico mantém constante a pressão do óleo no actuador vertical, de 

forma a não variar significativamente o esforço axial aplicado. 
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5.2.2 Desenvolvimento do sistema de ensaio 

O sistema de ensaio, anteriormente descrito, foi desenvolvido de raiz no novo espaço 

laboratorial (nave do LESE) do departamento de Engenharia Civil da FEUP 

disponibilizado no início dos anos 2000, envolvendo então a aquisição de novos 

equipamentos. De entre os requisitos definidos para o setup, é de destacar, para além da 

preocupação de manter a carga axial numa posição inalterada, o objectivo de criar uma 

solução que permitisse a realização de ensaios em flexão composta e desviada, portanto 

com dois actuadores horizontais e ortogonais. Assim, o sistema de aplicação de carga 

vertical foi realizado, de uma forma inovadora, através de um pórtico metálico de reacção 

orientado numa direcção diagonal aos dois actuadores horizontais, fazendo um ângulo de 

45º em planta relativamente à orientação de aplicação das cargas.  

 

Devido ao seu carácter inovador e à dificuldade em concretizar os requisitos definidos, o 

setup sofreu vários ajustes e alterações até se obter a disposição final. Uma das primeiras 

preocupações foi a definição do nível de pré-esforço a aplicar aos tirantes de alta 

resistência, de forma a garantir uma eficiente fixação ao pavimento rígido quer dos 

pórticos de reacção, quer dos provetes a ensaiar. Para facilitar todo este procedimento e 

tornar versátil a troca de provetes, foi adoptado um actuador hidráulico oco da ENERPAC 

(Holl-O-Cylinder) RCH – 603 (ver Figura 5.6), que permitiu a monitorização da carga 

aplicada em cada varão tipo Dywidag. O tensionamento de cada varão necessita também 

de um dispositivo adequado para permitir os apertos das porcas depois da aplicação da 

carga, tendo-se para tal construído no laboratório um conjunto de utensílios auxiliares 

(incluindo a mesa de pré-esforço, uma prolonga e uma anilha espessa) ilustrados também 

na Figura 5.6. 
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Figura 5.6: Actuador oco e utensílios auxiliares para aplicação do pré-esforço. 

 

 

Logo durante a realização dos primeiros ensaios constatou-se que os pórticos metálicos 

(para as cargas horizontal e vertical) experimentavam movimentos horizontais não 

desprezáveis, tendo sido necessário desenvolver um estudo para definir a melhor forma de 

reforçar as suas fixações ao pavimento rígido. Neste sentido optou-se por dimensionar uns 

fixadores especialmente concebidos para o efeito, tendo-se realizado um sistema de 

cavilhas para fixação dos dois pórticos, de modo a prevenir qualquer deslocamento na 

interface de contacto com o pavimento rígido. Para o pórtico vertical optou-se por colocar 

dois bloqueadores de deslocamento horizontal em cada pé do pórtico, de forma a impedir 

deslocamentos e rotações no plano horizontal. Cada bloqueador, ilustrado na Figura 5.7a, é 

constituído por uma peça metálica aparafusada à base do pé do pórtico e ligada a um tubo 

rígido que, por sua vez, encaixa (em forma de cunha) noutro tubo rigidamente colado com 

resina epóxida a um negativo existente no pavimento rígido do laboratório. Quanto ao 

pórtico de reacção horizontal, apenas foram soldadas barras metálicas em quatro pontos da 

sua base, sendo cada uma destas barras aparafusada ao pavimento rígido do laboratório, 

como indicado na Figura 5.7b. 
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a) pórtico de reacção vertical b) pórtico de reacção horizontal 

Figura 5.7: Peças utilizadas para bloquear os deslocamentos dos pórticos de reacção. 

 

 

Com o sistema de aplicação da carga vertical adoptado, onde, como já descrito 

anteriormente, se utilizou um par de placas metálicas com baixo atrito nas superfícies de 

contacto e se mediu a força de atrito transmitida à placa superior, foi necessário realizar 

uma barra com elevada rigidez para servir de suporte à célula de carga. Este sistema de 

medição do atrito espúrio desenvolvido entre placas sofreu bastantes alterações, quer na 

rigidez da barra onde se fixa a célula de carga, quer na forma e ponto onde se articula a 

ligação da célula de carga à placa. Inicialmente, a barra que se pretendia com elevada 

rigidez foi realizada por um tirante de aço, reforçado com um tubo circular preenchido com 

argamassa, como ilustrado na Figura 5.8, de modo a evitar a sua encurvadura. Ainda assim, 

este tirante foi fixo em vários pontos de modo a diminuir a sua instabilidade, pois quando 

sujeito a compressão verificou-se que frequentemente tendia a desviar-se da sua posição 

original.  
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Figura 5.8: Sistema de medição da força de atrito residual, com fixação através de tirante 
de aço reforçado com um tubo circular. 

 

 

No entanto, concluiu-se que este tirante, mesmo reforçado, não dispunha de rigidez 

suficiente para manter a sua posição inalterada ao longo dos ensaios, devido à grande 

dificuldade de o fixar a este sistema. Optou-se, então, por utilizar uma barra bastante mais 

rígida (um perfil HEB300), melhorando significativamente a estabilidade da célula de 

carga onde se mede a força de atrito e sendo essa a solução adoptada para todos os ensaios 

realizados neste trabalho. Na Figura 5.9, pode ver-se a referida barra rígida e ainda o 

sistema de fixação à célula de carga que mede a força residual de atrito. Este sistema 

permite a adaptação da posição da célula de carga na vertical, ajustando-se, assim, às 

ligeiras diferenças da altura dos pilares e demonstrando bastante versatilidade e robustez.  

 

 

Figura 5.9: Sistema de medição da força de atrito residual, com fixação através de tirante 
de barra com elevada rigidez. 
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O esforço axial efectivamente aplicado pelo actuador vertical foi também objecto de 

estudo, pois após os primeiros ensaios verificou-se que o valor da força vertical não se 

mantinha constante, como se pretendia. Na realidade o actuador vertical foi dimensionado 

para que o esforço axial fosse constante ao longo do ensaio, de tal modo que na hipótese de 

recuo do êmbolo a pressão não aumentasse, permitindo que o óleo da câmara pudesse sair 

através de uma válvula que possibilita o seu retorno. No entanto, devido a um mau 

funcionamento desta válvula, verificou-se, nos primeiros ensaios, um aumento da pressão 

do óleo na câmara do actuador vertical, e consequentemente um acréscimo do esforço 

axial, resultante do facto de o ponto de aplicação da força vertical ser fixo em planta e a 

deformação do pilar (obtida pela imposição de deslocamentos horizontais) obrigar o 

êmbolo do actuador vertical a recuar.  

 

A rotação da fundação foi também monitorizada, para ser deduzida à componente de 

deslocamento horizontal imposto, através de dois LVDTs colocados no topo da sapata, um 

de cada lado do pilar. Embora o controlo do actuador horizontal seja feito com recurso ao 

seu transdutor interno, foi também utilizado um LVDT externo ao mesmo nível daquele 

actuador de forma a confirmar o valor dos deslocamentos impostos e verificar se é 

importante a deformabilidade do sistema de reacção da força horizontal. De facto, 

constatou-se existirem pequenas diferenças entre as duas leituras de deslocamentos 

(transdutor interno versus externo), que aumentam à medida que a força horizontal 

aplicada ao pilar também aumenta, pois envolve a deformação elástica do pórtico de 

reacção horizontal; optou-se então por utilizar o LVDT externo para apresentar os 

resultados experimentais. 

 

Para a fixação dos LVDTs de leitura dos deslocamentos horizontais ao longo da altura do 

pilar, foi utilizado um pórtico metálico que pudesse ser considerado como um referencial 

global externo. Nesta montagem os LVDTs são colocados na vertical e ligados ao ponto a 

medir através de um fio metálico passando por uma roldana, fio esse que é mantido sob 

tensão constante por suspensão de um peso alinhado na vertical do LVDT. Após uma 

solução inicial, realizada de modo mais rudimentar com tábuas de madeira aparafusadas ao 

pórtico onde se fixam os LVDTs (Figura 5.10a), foi posteriormente construído um sistema 

de fixação dos LVDTs com calhas metálicas (Figura 5.10b) que, para além de ser uma 

solução mais robusta, se revelou muito mais versátil e fácil de ajustar a diversas alturas de 

pilares. 
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a) com tábuas de madeira 

 

b) com calhas metálicas 

Figura 5.10: Pórtico metálico utilizado para fixar os LVDTs. 

 

 

5.2.3 Ensaios preliminares de calibração 

Sendo este sistema de ensaio inovador, em particular no que respeita à aplicação da carga 

axial, foi necessário realizar alguns testes preliminares para interpretar o seu 

funcionamento e avaliar o nível das forças envolvidas no atrito e no pórtico vertical. 

 

Os primeiros testes foram direccionados para a avaliação da relação entre o esforço axial 

aplicado ao pilar e a força de atrito registada na célula de carga, que se encontra colocada 

entre a placa metálica superior e o suporte rígido. Como o que se pretendia nesta fase era 

conhecer a ordem de grandeza da força de atrito desenvolvida, utilizou-se um pilar original 

colocado no sistema de ensaio e, para vários níveis de esforço axial, foram aplicados 

deslocamentos horizontais com pequena amplitude, apenas o suficiente para provocar o 

deslizamento entre as duas placas metálicas. Assim, para cada nível de esforço axial, foram 

repetidos dois ensaios em condições idênticas, consistindo na realização de um ciclo 

completo controlado em deslocamentos pelo actuador horizontal. Deste modo, após 

tratamento e análise dos resultados para cada um dos dois ensaios realizados, conseguiu-se 

obter uma relação entre o esforço axial e o valor máximo da força de atrito, representada 
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no Quadro 5.1 e ilustrada na Figura 5.11, onde se pode observar que o coeficiente de atrito 

é de aproximadamente 0.06, obtido através do declive da recta ajustada ao conjunto de 

pontos. 

 

Quadro 5.1: Relação entre o esforço axial e a força de atrito. 

Esforço Axial (kN) 0 50 75 100 125 150 175 200  

0.0 2.4 5.4 6.9 7.1 9.0 10.9 11.8 Ensaio 1Força de Atrito 
(Valor Máximo) 

(kN) 0.0 2.2 5.0 6.5 7.5 8.9 11.0 11.3 Ensaio 2
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Figura 5.11: Relação entre o esforço axial aplicado e a máxima força de atrito. 

 

 

Na sequência dos primeiros ensaios realizados foi perceptível que o actuador vertical sofria 

deslocamentos horizontais, embora a placa superior estivesse impedida de se mover 

horizontalmente, pois tem uma ligação suficientemente rígida à célula de carga que mede o 

atrito. Ora, quando o pilar é deslocado para fora da sua posição inicial a sua extremidade 

superior sofre também uma rotação em simultâneo com o deslocamento horizontal. Esta 

rotação é transmitida à placa metálica superior que, estando fixa à célula de carga num 

ponto charneira através de uma forquilha, roda livremente sem deslocamento horizontal.  
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Nesta placa superior existe uma calote esférica em que o êmbolo do actuador vertical, com 

uma extremidade esférica de raio igual ao da calote, se apoia para transmissão do esforço 

axial. Se o centro geométrico da calote esférica e o ponto de fixação da placa superior 

fossem coincidentes, as rotações da placa poderiam ocorrer sem qualquer interferência com 

o êmbolo, garantindo uma perfeita articulação entre placa e o actuador. No entanto, o 

ponto de fixação da placa superior não coincide com o centro geométrico da calote, 

existindo uma distância de aproximadamente 10cm entre estes dois pontos. Assim, uma 

vez que o centro de rotação da placa superior está impedido de sofrer deslocamentos 

horizontais, por estar rigidamente ligado à célula que mede o atrito, quando o topo do pilar 

roda, e por consequência essa rotação é transmitida à placa superior, a calote existente 

sofre um pequeno movimento horizontal deslocando o actuador para fora da sua posição 

inicial.  

 

Para calibrar todo o sistema de ensaio experimental foram realizados testes preliminares 

num pilar metálico articulado na base, colocado na mesma posição dos provetes de betão 

armado a ensaiar, como se ilustra na Figura 5.12. O principal objectivo foi medir, com o 

maior rigor possível, todas as forças envolvidas, nomeadamente a força horizontal 

transmitida ao pórtico de reacção vertical e as forças de atrito. 

 

 

Figura 5.12: Setup com pilar metálico articulado na base. 
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Uma vez que o pilar metálico se encontra articulado na base, o momento nesse ponto de 

todas as forças envolvidas tem de ser nulo. Assim, as forças exteriores aplicadas ao pilar 

metálico, que produzem momentos na base, são, admitindo o actuador vertical 

perfeitamente alinhado com o apoio da base do pilar, apenas três: a força horizontal do 

actuador, a força na barra rígida que impede o deslocamento horizontal da placa superior 

(resultante da restrição de deslocamentos nesse ponto) e a força horizontal recebida pela 

haste do actuador vertical e transmitida ao pórtico de reacção vertical. Sendo as duas 

primeiras forças, a do actuador horizontal e a da barra rígida, medidas directamente a partir 

das células de carga, estabelecendo o equilíbrio de momentos na base do pilar metálico 

(com momento nulo nesse ponto), é possível determinar a terceira força envolvida no 

sistema de ensaio, ou seja, a força horizontal recebida pelo pórtico vertical de reacção. 

Considerando um esforço axial semelhante ao dos ensaios dos pilares ocos, 

aproximadamente 250kN, foi obtido o diagrama representado na Figura 5.13 que relaciona 

a referida força horizontal com o deslocamento horizontal medido no pórtico vertical. 

Estes resultados permitiram assim avaliar a rigidez horizontal do pórtico vertical de 

reacção.  
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Figura 5.13: Relação entre força e deslocamento horizontal do pórtico vertical de reacção. 
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Como se pode verificar na Figura 5.13, são visíveis duas linhas paralelas na envolvente da 

curva histerética representada, que traduzem a rigidez horizontal do pórtico vertical de 

reacção, aproximadamente 2.2 kN/mm. Devido às características do sistema de 

deslizamento, foi observado um intervalo entre as duas rectas da envolvente de rigidez 

quando se inverte a direcção do movimento imposto. 

 

Na verdade a distância verificada entre estas duas rectas e a da recta da efectiva rigidez 

horizontal do pórtico vertical (que com a mesma inclinação deve passar pela origem do 

referencial) é justificada pela ocorrência de uma excentricidade da resultante da força 

vertical quando existe imposição de deslocamentos no actuador horizontal. Esta 

excentricidade resulta do facto de a esfera do actuador não se apoiar de forma uniforme na 

calote esférica da placa metálica superior, concentrando a região de contacto apenas numa 

parte da calote localizada numa zona contrária ao sentido do movimento do actuador 

horizontal. Esta excentricidade implica que a força do actuador vertical, em vez de ser 

directamente equilibrada por uma força igual e de sinal contrário no sistema de apoio na 

base do pilar, induza um momento de valor igual ao da força vertical multiplicada pela 

referida excentricidade, atingindo para este ensaio um valor máximo de 4,5 cm. 

 

 

5.3 Descrição dos pilares ensaiados 

O conjunto de protótipos ensaiados consiste em 12 provetes subdivididos em dois tipos de 

pilares de betão armado com secção oca: o primeiro de secção quadrada de 450mm com 

paredes de 75mm de espessura, semelhante aos pilares ensaiados experimentalmente no 

Laboratório da Universidade de Pavia (Calvi et al. (2005) e Pavese et al. (2004)), em Itália, 

dispondo-se desta forma da possibilidade de comparação de resultados experimentais; o 

segundo conjunto, de secção rectangular com 450mm x 900 mm, também com uma 

espessura das paredes de 75mm. 

 

O conjunto de provetes ensaiados foi construído em três fases distintas, diferindo a 

betonagens de intervalos temporais significativos. Assim, os pilares foram agrupados por 
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série de betonagem e, deste modo, identificadas as suas particularidades associadas às 

diferentes condições de montagem e betonagem. A primeira betonagem foi utilizada como 

teste de funcionamento do setup, existindo especial preocupação para que as características 

da segunda e terceira betonagem fossem o mais próximas possível. Procurou-se, então, 

manter as dimensões da secção oca de betão armado e as características das armaduras, 

embora no terceiro conjunto tivesse existido ainda a preocupação de estudar diferentes 

tipos de detalhe da armadura transversal, envolvendo três soluções distintas de estribos. 

Nas duas últimas betonagens introduziram-se ligeiras alterações nas dimensões exteriores 

dos pilares e sapatas, nomeadamente nas suas alturas, para facilitar a montagem e a 

realização do ensaio.  

 

Para facilitar a designação de cada pilar oco (referenciado como PO) foi criada uma 

nomenclatura simples, tendo em consideração em primeiro lugar a geometria da sua secção 

de betão: PO1 para secção quadrada e PO2 para secção rectangular. Em seguida, para cada 

um destes grupos, existe ainda uma letra (N – normal; R – reforçado) e uma identificação 

associada à numeração de cada pilar, de 1 a 6, definida em correspondência com a ordem 

de cada série de betonagem, apresentando-se no Quadro 5.2 a totalidade dos provetes 

originais que foram ensaiados. 

 

 

Quadro 5.2: Mapa de pilares originais. 

 

Pilares Secção Quadrada Secção Rectangular 

1ª Série de Betonagem PO1-N1 PO2-N1 

2ª Série de Betonagem 
PO1-N2 

PO1-N3 

PO2-N2 

PO2-N3 

3ª Série de Betonagem 

PO1-N4 

PO1-N5 

PO1-N6 

PO2-N4 

PO2-N5 

PO2-N6 
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5.3.1 Geometria 

Uma vez que este tipo de pilares ocos são usualmente construídos em pontes ou viadutos e 

que o laboratório não tem capacidade de realizar testes experimentais à escala real, foi 

adoptada uma relação de escala de 1:4, entre os provetes ensaiados experimentalmente e os 

correspondentes pilares reais de pontes que foram adoptados. Assim, todas as 

características geométricas dos pilares descritas neste trabalho correspondem a valores em 

escala reduzida, obtidas com o referido factor de escala. 

 

Os pilares apresentam armadura longitudinal distribuída nas duas faces da secção oca, 

exterior e interior, e realizada com diâmetro de 8mm. Os pilares de secção quadrada são 

constituídos por 40 varões longitudinais, enquanto os de secção rectangular apresentam 64 

varões. O topo dos pilares, na zona onde se aplica a carga vertical e horizontal, encontra-se 

reforçado com armadura adicional. Esta zona, com um desenvolvimento em altura de cerca 

de 20cm, tem um furo vertical para permitir instalar câmaras de vídeo no interior do pilar, 

com o objectivo de observar a fissuração e os danos das faces interiores. As sapatas dos 

pilares são quadradas, com 1,30m de lado e com 60cm de altura, sendo reforçadas com 

varões de 12mm de diâmetro.  

 

Para a realização da armadura transversal existiu uma dificuldade em obter arame de aço 

com diâmetro pequeno e adequada resistência e rigidez, dada a escala reduzida de 1:4 

adoptada nos ensaios deste tipo de pilares. Deste modo a área de armadura transversal 

encontra-se subdimensionada, implicando uma insuficiente capacidade de corte. 

 

Assim, adoptou-se a utilização de arames lisos com valores da tensão de cedência e do 

Módulo de Elasticidade próximos dos correntemente utilizados em estruturas de betão 

armado, tendo-se, desta forma, tornado ainda mais evidentes os problemas de corte nos 

pilares originais devido à muito baixa aderência entre estes arames lisos e o betão. Após 

posterior reparação, pretendeu-se também avaliar a capacidade de cada tipo de intervenção 

de reforço para prevenir roturas por corte e potenciar a exploração da ductilidade 

disponível. 
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O esquema dos protótipos apresentado na Figura 5.14 corresponde à representação dos 

pilares da primeira série de betonagem (PO1-N1 e PO2-N1), sendo a armadura transversal 

realizada com arame de aço com diâmetro de 3,8mm e afastamento de 7,5cm.  

 

Para as duas séries seguintes de betonagem não foi possível utilizar o mesmo diâmetro da 

armadura transversal dos primeiros pilares, tendo sido utilizados estribos com diâmetro de 

2,6mm, mantendo-se o afastamento de 7,5cm. 

 

Corte 1-1 (PO1-N1)

Corte 1-1 (PO2-N1)

 

Figura 5.14: Pilares N1 em betão armado (Escala 1:4). 

 

 

Para o conjunto de pilares da 3ª série de betonagem foram realizados dois tipos diferentes 

de configuração da armadura transversal, sendo a dos pilares N4 semelhante à dos pilares 

anteriores, e portanto iguais aos pilares quadrados realizados na Universidade de Pavia. 

Nestes apenas existe um ramo de armadura transversal em cada parede do pilar, 
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configurando assim uma reduzida eficiência no confinamento do betão e na prevenção da 

encurvadura da armadura longitudinal. Nos pilares N5, com a mesma área resistente ao 

corte dos pilares anteriores, a configuração é agora mais detalhada com laços entre os 

varões longitudinais, seguindo indicações do EC8. Nos pilares N6 a área de armadura 

transversal é o dobro das anteriores, mantendo-se a pormenorização proposta no EC8. Esta 

configuração da armadura transversal, correspondente ao detalhe sugerido pelo EC8, 

encontra-se representada na Figura 5.15, sendo expectável uma melhoria na capacidade de 

confinamento e na prevenção da encurvadura dos varões longitudinais.  

 

1 1

Corte 1-1 (PO2-N5)

Corte 1-1 (PO1-N5)

 

Figura 5.15: Pilares N5 em betão armado (Escala 1:4). 

 

 

Nesta última série de pilares (N4, N5 e N6) pretendia-se produzir pelo menos um pilar com 

suficiente armadura transversal, capaz de prevenir uma rotura prematura de corte face à 

resistência disponível em flexão, objectivo que não foi conseguido devido a que, como 
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adiante se verá com mais detalhe, a armadura longitudinal disponha de valores de 

resistência superiores aos dimensionados, típicos do aço A500. 

 

5.3.2 Caracterização dos materiais 

Por forma a manter a relação de escala 1:4 entre os pilares reais e os do modelo reduzido, 

foi adoptada, neste trabalho, uma granolumetria condicionada pela dimensão máxima dos 

inertes de cerca de 9,5mm, a que corresponde à utilização do peneiro 3/8” na execução do 

betão para os provetes em modelo reduzido, e pela inclusão de areia fina. Assim, fazendo a 

transposição para escala real destes pilares de ponte, seria utilizado em obra o peneiro 1½”, 

a que corresponde uma dimensão máxima do inerte de 38mm.  

 

Desta forma, procurou-se também que os inertes pudessem penetrar em todas as paredes 

dos provetes e, fundamentalmente, nas zonas de recobrimento, com apenas 12,5mm de 

espessura. Em alguns casos, nomeadamente nos protótipos da primeira betonagem onde 

foram instalados extensómetros para medição das deformações na armadura, verificou-se 

que, nestas zonas, o recobrimento efectivo foi significativamente menor.  

 

No entanto, é de referir que a dimensão do maior inerte desempenha um papel bastante 

importante nos fenómenos de corte, onde a rugosidade na zona das fendas (“agreggate 

interlock”) depende fundamentalmente da dimensão máxima do agregado. Este facto 

justifica também a escolha da dimensão máxima dos inertes adoptada neste trabalho, ao 

contrário dos ensaios experimentais realizados em Pavia (Calvi et al. (2005) e Pavese et al. 

(2004)), onde a dimensão máxima utilizada para os inertes foi cerca de 5mm, segundo 

informação obtida junto dos seus autores. 

 

Na presente campanha experimental, em cada uma das betonagens dos pilares ocos foram 

realizados cubos de 15x15 cm2, sendo estes ensaiados à compressão para a determinação 

das características do betão em valores médios. Como é sabido, no ensaio de cubos à 

compressão verifica-se um efeito de cintagem conferido pelos pratos da prensa, sendo a 

tensão máxima não confinada cerca de 80% dos valores dos ensaios em cubos. Assim, a 

tensão de pico não confinada, em valores médios, pode ser estimada através da redução de 
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20% dos valores resultantes dos ensaios dos cubos No Quadro 5.3 encontram-se indicados 

os valores médios das características do betão, para cada série de betonagem.  

 

 

Quadro 5.3: Betão - Propriedades materiais. 

Betão fc em cubos (MPa) fcm (MPa) 

1ª Série de Betonagem 24.7 19.8 

2ª Série de Betonagem 34.9 27.9 

3ª Série de Betonagem 35.7 28.5 
 

 

O aço utilizado na armadura longitudinal foi o A500 na primeira e terceira séries de 

betonagem e A400 na segunda betonagem. Portanto, apenas os protótipos N2 e N3 

apresentam menores tensões de cedência dos varões longitudinais e, consequentemente, 

menor valor do momento plástico máximo mobilizável na base destes pilares. No 

Quadro 5.4 encontram-se representadas as características materiais da armadura 

longitudinal e os valores médios da tensão de cedência e da tensão última para cada série 

de betonagem. Para a armadura transversal, como já referido anteriormente, foi necessário 

utilizar um diâmetro bastante pequeno, tendo-se unicamente encontrado com estas 

características um arame liso de elevada resistência. Os valores médios das características 

materiais da armadura transversal, nomeadamente da tensão de cedência e da tensão última 

para cada série de betonagem, encontram-se representados no Quadro 5.5. 

 

 

Quadro 5.4: Armadura Longitudinal - Propriedades materiais (Es = 200GPa). 

Armadura Longitudinal fsy (MPa) fsu (MPa) εsy 

1ª Série de Betonagem 625 675 0,31% 

2ª Série de Betonagem 435 555 0,22% 

3ª Série de Betonagem 560 670 0,28% 
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Quadro 5.5: Armadura Transversal - Propriedades materiais (Esw = 190GPa). 

Armadura Transversal fswy (MPa) fswu (MPa) εswy 

1ª Série de Betonagem 390 475 0,21% 

2ª Série de Betonagem 437 510 0,23% 

3ª Série de Betonagem 443 505 0,23% 
 

 

Para se ter uma ideia mais global das características dos vários pilares, apresenta-se no 

Quadro 5.6 um resumos das propriedades mais relevantes, de forma a serem mais 

evidentes as particularidades de cada um. 

 

 

Quadro 5.6: Resumo das características dos pilares originais. 

 

Arm. Long. Arm. Transv. 
Designação Geometria Betão 

área aço φ (mm) fsy (MPa) tipo 

PO1-N1 Quadrado C20/25 40φ8 A500 3.8 390 2 ramos 

PO2-N1 Rectangular C20/25 64φ8 A500 3.8 390 2 ramos 

PO1-N2 Quadrado C25/30 40φ8 A400 2.6 437 2 ramos 

PO1-N3 Quadrado C25/30 40φ8 A400 2.6 437 2 ramos 

PO2-N2 Rectangular C25/30 64φ8 A400 2.6 437 2 ramos 

PO2-N3 Rectangular C25/30 64φ8 A400 2.6 437 2 ramos 

PO1-N4 Quadrado C25/30 40φ8 A500 2.6 443 2 ramos 

PO1-N5 Quadrado C25/30 40φ8 A500 2.6 443 2 ramos (EC8) 

PO1-N6 Quadrado C25/30 40φ8 A500 2.6 443 4 ramos (EC8) 

PO2-N4 Rectangular C25/30 64φ8 A500 2.6 443 2 ramos 

PO2-N5 Rectangular C25/30 64φ8 A500 2.6 443 2 ramos (EC8) 

PO2-N6 Rectangular C25/30 64φ8 A500 2.6 443 4 ramos (EC8) 
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No que se refere às características resistentes dos materiais utilizados em Pavia, a tensão 

média obtida para resistência à compressão em cilindros de betão foi de 30MPa, a que 

corresponde uma tensão característica de aproximadamente 23MPa, portanto um betão 

com características ainda inferiores à classe C20/25. Para o aço, foram utilizados varões de 

alta resistência, com tensão de cedência de aproximadamente 550MPa e tensão última de 

aproximadamente 670MPa. Desta forma, os pilares realizados em Pavia apresentam 

características razoavelmente semelhantes à primeira e terceira séries de betonagem deste 

trabalho, sendo assim passíveis de serem comparados os resultados experimentais. 

 

5.3.3 Estimativas de capacidade resistente 

Antes da apresentação dos ensaios, parece pertinente nesta fase a determinação dos valores 

expectáveis de capacidade resistente em flexão e em corte, com recurso a cálculos 

numéricos simples, de forma a estimar os níveis de capacidade de cada pilar e, assim, 

permitir uma melhor interpretação dos resultados. 

 

Para a capacidade de flexão foram realizados cálculos simples ao nível da secção, enquanto 

que para a avaliar a capacidade de corte foi adoptada a metodologia sugerida por Priestley 

et al. (1996), frequentemente referida na bibliografia por modelo de corte UCSD 

(Kowalsky e Priestley (2000)), sendo a resistência ao corte Vd estimada para estes pilares 

definida através da expressão (5.1): 

 

 pscd VVVV ++=  (5.1) 

 

em que Vc, Vs e Vp são as componentes da força de corte correspondente à resistência do 

betão, armadura transversal e esforço axial.  

 

Na componentes da força de corte correspondente à resistência do betão, expressão (5.2), k 

é dependente da ductilidade em deslocamentos do pilar, assumindo valores que variam de 

0,29MPa, para ductilidades inferiores a 2, até valores de cerca de 0,05MPa para 

ductilidades superior a 8. A tensão máxima de compressão do betão não confinado é 

representada por fc’ e Ag corresponde à área da secção transversal resistente ao corte. 
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 )8.0(' gcc AfkV ×=  (5.2)

 

Na componente da força de corte devido à armadura transversal, expressão (5.3), Av 

corresponde à área total de armadura transversal para um nível de estribos, s é o 

afastamento entre níveis de estribos, fy é a tensão de cedência da armadura transversal, D’ 

corresponde à dimensão no núcleo cintado, distância entre eixos de estribos da periferia da 

secção, e θ representa o ângulo formado pelas fendas de corte e o eixo do pilar. Na 

componente da força de corte devido ao esforço axial, expressões (5.4), P corresponde ao 

valor do esforço axial aplicado ao pilar, enquanto que L representa a sua altura livre, 

aproximadamente de 1,40 m. 

 

 θcot
'
×=

s
DfA

V yv
s  (5.3)

 

 
L

DPPVp
2'tan ×== α  (5.4)

 

 

No Quadro 5.7, representam-se os valores da capacidade resistente à flexão e ao corte para 

todos os pilares. Para a flexão mostram-se os valores correspondentes, respectivamente, ao 

início da cedência e à capacidade última dos varões longitudinais, enquanto que para a 

capacidade de corte representam-se dois valores de resistência associados a uma 

ductilidade de 2 e de 8. 
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Quadro 5.7: Resumo da capacidade de flexão e de corte (em kN). 

Capacidade de Flexão Capacidade de Corte 
Designação Geometria 

cedência última ductilidade de 2 ductilidade de 8 

PO1-N1 Quadrado 200 220 205 150 

PO2-N1 Rectangular 300 330 205 150 

PO1-N2 Quadrado 155 180 170 105 

PO1-N3 Quadrado 155 180 170 105 

PO2-N2 Rectangular 230 265 170 105 

PO2-N3 Rectangular 255 290 200 135 

PO1-N4 Quadrado 185 215 170 105 

PO1-N5 Quadrado 185 215 170 105 

PO1-N6 Quadrado 185 215 220 160 

PO2-N4 Rectangular 280 320 170 105 

PO2-N5 Rectangular 280 320 170 105 

PO2-N6 Rectangular 280 320 220 160 

 

 

5.3.4 Instrumentação 

A instrumentação utilizada pretendeu, genericamente, a determinação da deformada dos 

pilares, através da medição de deslocamentos horizontais, e da avaliação das componentes 

de deformação por flexão e corte, por intermédio de deslocamentos medidos nas faces 

laterais dos pilares (almas). Para a correcta determinação das componentes de deformação 

por flexão e por corte é necessária a utilização de LVDTs verticais e diagonais, pois apenas 

assim se consegue obter a parcela de deformação por corte nos dois sentidos. Devido à 

eventualidade de deficiente funcionamento ou ligação de algum dos aparelhos de leitura, 

bem como a hipótese de alguma falha na aquisição de leituras em algum dos transdutores, 

deveriam ser colocados (sempre que possível) LVDTs nas duas faces paralelas à aplicação 

da carga, o que efectivamente apenas aconteceu nos primeiros pilares ensaiados em que se 

utilizou um menor numero de LVDTs. De facto, nos primeiros ensaios dos pilares 

quadrado e rectangular foram utilizadas as disposições de LVDTs ilustradas na Figura 5.16 
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para medir a curvatura e as deformações por corte, através de transdutores de 

deslocamentos colocados na zona da rótula plástica, em ambas as faces laterais, e para 

monitorizar os deslocamentos laterais em vários pontos ao longo da altura dos pilares. Em 

alçado, encontram-se indicados os números de cada transdutor de deslocamentos, sendo 

ainda representados os fios de aço que ligam os LVDTs aos pórticos de referência, 

enquanto que em planta pode ser vista a numeração das células de carga (de 1 a 4) 

utilizadas para monitorizar a força de pré-esforço na ligação à laje rígida do laboratório. 
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Figura 5.16: Localização dos LVDTs nos ensaios dos primeiros provetes (PO1-N1). 
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Como parece óbvio, a localização dos LVDTs unicamente junto à base do pilar permite a 

monitorização das rotações e distorções nessa zona, sendo esta concentração de LVDTs na 

base a mais adequada no caso dos pilares governados por comportamento de rótula 

plástica. No entanto, para pilares com significativa influência de efeitos de corte, a 

integração da componente de deformação por corte impõe que exista uma distribuição de 

LVDTs ao longo da altura do pilar. A disposição de LVDTs adoptada na generalidade dos 

ensaios, em que existem três níveis de transdutores diagonais, encontra-se representada 

esquematicamente na Figura 5.17 e ilustrada na Figura 5.18. Nestes ensaios foi ainda 

adoptado um transdutor externo ao nível do actuador horizontal, recorrendo-se a um sensor 

de fio baseado no princípio de um potenciómetro eléctrico. 
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Figura 5.17: Localização dos LVDTs na generalidade dos ensaios efectuados. 

 

 

Foi também utilizado um conjunto de câmaras de vídeo para registo dos ensaios 

experimentais, constituído por uma câmara de elevada resolução para a captação geral dos 

ensaios, quatro webcams distribuídas pelo exterior do pilar e ainda duas webcams, com 

tripé rotativo, colocadas no interior do pilar de modo visualizar a distribuição e evolução 

da fissuração das suas faces interiores. Na Figura 5.19 apresenta-se uma ilustração da 

disposição das câmaras de vídeo, e respectivos tripés robóticos, colocadas no fundo do 

espaço interior de um pilar rectangular. 
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Figura 5.18: Ilustração da montagem dos LVDTs utilizados. 

 

 

Figura 5.19: Disposição das câmaras de vídeo interiores e tripés robóticos. 

 

 

Nas superfícies das armaduras longitudinais e transversais dos primeiros provetes 

realizados (pilares N1) foram colados extensómetros de resistência eléctrica. No entanto, 
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devido à dificuldade de obter resultados consistentes e conclusivos não foram aplicados 

nos restantes pilares ensaiados no presente trabalho. Nos relatórios dos ensaios 

experimentais na Universidade de Pavia (Peloso (2003), Pavese et al. (2004) e Calvi et al. 

(2005)), não existe qualquer resultado referente aos extensómetros utilizados, tendo-se 

obtido a informação, através de contactos directos com estes investigadores, de que não 

funcionaram correctamente. 

 

Para que o deslocamento da fundação não seja significativo é necessário que a força 

horizontal a aplicar no ensaio seja menor do que a força de atrito entre a fundação do pilar 

e a laje do laboratório. Ora, esta força de atrito pode ser estimada pelo produto do 

coeficiente de atrito nas superfícies e a força axial total na base da fundação (esforço axial 

+ forças de fixação do provete), tendo-se verificado que era sempre superior à máxima 

força horizontal aplicada aos pilares. Já no que diz respeito à rotação da fundação 

verificou-se que, em alguns ensaios, onde a base da sapata era mais irregular, essa rotação 

não era desprezável, tendo-se utilizados LVDTs verticais no topo da fundação, 

representados na Figura 5.17 com os números 40 e 41, para monitorizar a evolução da 

rotação da sapata e, deste modo, permitir posteriormente a sua inclusão no tratamento de 

resultados, nomeadamente na avaliação do deslocamento efectivamente envolvido na 

deformação do pilar. 

 

É oportuno referir que nos ensaios experimentais em Pavia, de modo a reduzir ou limitar os 

deslocamentos da sapata, foram colocados elementos de travamento fixos à laje do 

laboratório, nomeadamente, blocos de betão, entre a sapata e a parede de reacção, e perfis 

metálicos no lado oposto. De qualquer forma, foram também colocados dois LVDTs 

verticais e um LVDT horizontal na base da sapata, para possibilitar a medição das suas 

rotações e deslocamentos horizontais, na direcção do plano de aplicação das cargas. 
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5.4 Comportamento cíclico de pilares ocos 

De forma a obter a resposta cíclica dos pilares, foram aplicados três ciclos repetidos em 

cada amplitude de deslocamento, de acordo com a história ilustrada na Figura 5.20 e 

apresentada no Quadro 5.8, sendo esta lei de deslocamentos controlada pelo actuador 

horizontal. O esforço axial aplicado em praticamente todos os ensaios experimentais foi de 

250kN, a que corresponde um esforço axial reduzido de 0.08 para os pilares de secção 

quadrada e de 0.05 para os de secção rectangular, calculados com base na tensão média 

obtida para a resistência à compressão do betão. 
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Figura 5.20: História de deslocamentos impostos nos ensaios experimentais. 

 

 

Como já foi referido, a medição destes deslocamentos impostos foi realizada pelo 

transdutor interno do actuador hidráulico horizontal, sendo portanto susceptível de incluir 

deformações indesejáveis, como sejam a deformação do pórtico horizontal de reacção e a 

rotação da fundação do pilar. Assim, o deslocamento efectivamente verificado no pilar, 

responsável pelo drift entre a sua base e topo, deve ser obtido por uma leitura externa ao 

mesmo nível do eixo actuador e descontando a parcela de deslocamento devido à rotação 

da fundação, medida através de dois LVDTs verticais colocados na sua face superior. 

Portanto, para cada protótipo ensaiado, os deslocamentos e drifts máximos atingidos não 

são exactamente iguais aos que se pretendeu impor através do actuador horizontal, 
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existindo inclusive, em alguns pilares, ligeiras diferenças nos deslocamentos máximos 

atingidos dentro dos mesmos ciclos.  

 

No entanto, a partir dos diagramas força-deslocamento obtidos, foram seleccionados cinco 

níveis de controlo de deslocamentos para a análise de resultados que se apresentam nos 

pontos seguintes. Estes níveis definidos de D1 a D5 encontram-se também tabelados no 

Quadro 5.8, assim como os deslocamentos e drifts máximos efectivamente atingidos, para 

uma altura livre do pilar de cerca de 1.40m. Cada nível de controlo está associado ao maior 

deslocamento imposto pelo actuador até esse nível, apresentando-se ainda os 

correspondentes valores de deslocamentos e drifts atingidos. Por exemplo para o nível de 

controlo D2, o maior deslocamento imposto foi de 17 mm e os deslocamentos e drifts 

efectivamente atingidos foram, respectivamente, de 13 mm e 0.93%.  

 

Estes valores poderão diferir ligeiramente entre os vários pilares ensaiados, e entre a 

direcção positiva e negativa de deslocamentos, mas sem grande importância no que diz 

respeito ao comportamento global dos pilares e respectivas conclusões.  

 

Quadro 5.8: Deslocamento imposto e atingido nos ensaios para cada nível de controlo. 

Desloc. Imposto (mm) 1 3 5 10 4 14 17 7 25 30 33 40 45 

Nível de Controlo  D1 D2 D3 D4 D5 

Desloc. Máx. Atingido (mm) 3 13 20 30 44 

Drift Máx. Atingido (%) 0.21 0.93 1.43 2.14 3.14 

 

 

Nos pontos que se seguem são descritos os resultados mais relevantes de cada um dos 

ensaios experimentais realizados, tendo em conta que a direcção Norte e Sul corresponde à 

orientação da aplicação da carga horizontal e, portanto, os banzos dos pilares serão 

também referenciados como as faces Norte e Sul, perpendiculares à direcção dos 

deslocamentos impostos, enquanto que as almas serão denominadas como as faces Este e 

Oeste (ou faces laterais). Devido à particularidade do esforço axial não se ter mantido 

constante nos dois ensaios da primeira série de betonagem, estes dois pilares (quadrado e 

rectangular) serão analisados em conjunto. Seguidamente, os restantes pilares serão 

apresentados por tipo de secção transversal, primeiro os quadrados e depois os 

rectangulares. 
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5.4.1 Pilares da 1ª série - PO1-N1 e PO2-N1 

O resultado da resposta cíclica obtida para o pilar quadrado PO1-N1 nesta campanha 

experimental encontra-se ilustrado na Figura 5.21, indicando-se também os níveis de 

controlo dos deslocamentos adoptados. O resultado experimental obtido em Pavia para o 

pilar T250, com características bastante semelhantes ao PO1-N1, encontra-se igualmente 

representado nesta Figura, podendo observar-se que em ambos os resultados o 

deslocamento onde se verifica a rotura é próximo do nível de controlo D4, associado a um 

drift de cerca de 2.14%. Nas forças máximas obtidas observam-se valores com algumas 

diferenças, podendo a justificação ser encontrada no facto de se admitir que a armadura 

transversal dos ensaios de Pavia dispõe uma maior capacidade resistente, já que é referido 

que a rotura é obtida por um efeito combinado de corte e flexão enquanto no presente 

ensaio a rotura se verificou predominantemente por corte.  
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Figura 5.21: Resultados experimentais do pilar PO1-N1 e T250 (Pavia). 
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Como se pode observar na Figura 5.22 verificaram-se pequenos danos nas faces Norte e 

Sul (normais à direcção do carregamento), onde são visíveis fendas bastante distribuídas. 

No entanto, encontraram-se danos fortemente concentrados nas faces laterais, Este e Oeste, 

onde o betão de recobrimento foi esmagado em praticamente toda a altura do pilar. Como 

era expectável, foram observados grandes danos em corte durante o ensaio com 

significativa degradação do betão devido à fraca eficiência da armadura transversal. 

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.22: Danos no pilar PO1-N1 para drift último de 2.14%. 

 

 

No ensaio do pilar original PO2-N1 (com secção rectangular), e como também foi 

observado para o pilar PO1-N1, a zona mais danificada do pilar verifica-se principalmente 

nas faces laterais, Este e Oeste, onde novamente o betão de recobrimento foi esmagado em 

praticamente toda a altura do pilar (ver Figura 5.23) e em que ocorreram elevados danos 

em corte com bastante degradação do betão devido à insuficiente capacidade da armadura 

transversal. Novamente, foram registados poucos danos nas faces Norte e Sul, com fendas 

bem distribuídas. No entanto, as fissuras nestas faces não são apenas horizontais, como no 

pilar quadrado (PO1-N1), mas apresentam uma inclinação que aumenta ao longo da altura 

do pilar, devido ao efeito de influência do corte (“shear lag effect”) que ocorre para esta 

razão largura/altura (2:1) da secção e bastante visível a partir do padrão de danos 

efectivamente observados. Este efeito resulta da mobilização dos banzos, nomeadamente 

das armaduras aí existentes, para a resistência à flexão, através das ligações alma/banzo.  
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a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.23: Danos no pilar PO2-N1 para drift último de 2.14%. 

 

 

A Figura 5.24 ilustra as respostas experimentais dos dois pilares PO1-N1 e PO2-N1, onde 

seriam expectáveis maiores forças máximas no pilar rectangular (PO2-N1) devido ao 

significativo aumento da armadura longitudinal e área de betão, quando comparado com o 

pilar quadrado (PO1-N1). No entanto, estas maiores forças atingidas no pilar rectangular 

(apenas cerca de 1,2 vezes as encontradas no pilar quadrado) não são proporcionais ao 

aumento de armadura longitudinal do pilar rectangular, que é cerca de 2 vezes mais. Com 

efeito, a partir da resposta experimental ilustrada na Figura 5.24 e do padrão de danos 

observados na Figura 5.22, é possível concluir que se atingiu um modo de rotura por corte 

no pilar PO1-N1, por volta do segundo ciclo de 30mm de amplitude, cerca de 2.14% de 

drift, e que, observando o padrão de danos e os resultados experimentais apresentados, 

respectivamente na Figura 5.23 e Figura 5.24, foi também observado um mecanismo de 

rotura em corte no pilar PO2-N1, no primeiro ciclo com amplitude de cerca de 25mm 

(correspondendo a um drift de cerca de 1.8%). Desta forma, sendo a resistência ao corte 

sensivelmente idêntica nos dois pilares (PO1-N1 e PO2-N1), as forças máximas obtidas 

nos dois ensaios são também bastante próximas, correspondendo à capacidade resistente do 

mecanismo de rotura em corte.  
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Figura 5.24: Comparação dos resultados experimentais - PO1-N1 vs. PO2-N1. 

 

 

Dos resultados destes dois ensaios pode concluir-se que, embora não se tenha havido um 

completo controlo do esforço axial aplicado, este não deverá ter atingido valores muito 

diferentes do inicialmente previsto tendo em vista que os valores máximos atingidos no 

ensaio estão de acordo com os valores previstos para a capacidade resistente dos pilares 

(cerca de 200 kN). 

 

A comparação dos ensaios do pilar PO1-N1 e do pilar T250 (ensaiado em Pavia) permitiu 

também concluir que, apesar de os sistemas de ensaio serem significativamente diferentes 

no que se refere à aplicação da força vertical, os resultados obtidos são razoavelmente 

concordantes no que se refere aos aspectos principais do comportamento deste tipo de 

pilares.  
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5.4.2 Pilares de secção quadrada  

5.4.2.1 Pilar PO1-N2 

Como já descrito anteriormente, este pilar foi construído na segunda série de betonagem, 

portanto com algumas características diferentes dos anteriores, nomeadamente a armadura 

longitudinal utilizada é da classe A400, o diâmetro da armadura transversal adoptado é 

menor e a resistência do betão apresentou nesta série valores consideravelmente maiores 

do que na anterior. Os danos observados nas faces Norte e Sul encontram-se bastante 

concentrados na base do pilar com esmagamento do betão e encurvadura de varões da 

armadura longitudinal, como é visível na Figura 5.25 (a e b), existindo, no entanto, uma 

fendilhação bastante mais distribuída e ligeira ao longo da altura do pilar. Nas faces 

laterais, Este e Oeste, representadas na Figura 5.25 (c e d) foram também encontrados 

danos significativos, com esmagamento do betão do recobrimento em praticamente toda a 

altura do pilar. No final do ensaio, verificaram-se danos de corte e flexão, com bastante 

degradação do betão, devido à baixa eficiência da armadura transversal. 

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.25: Danos no pilar PO1-N2 para drift último de 2.4%. 

 

 

A resposta cíclica deste pilar, em termos de deslocamento de topo / força horizontal, 

encontra-se representada em conjunto com o pilar seguinte, na Figura 5.27, onde se denota 

uma resposta com ductilidade mas com um valor da força máxima aquém da capacidade de 
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flexão do pilar para o início de cedência da armadura longitudinal, que se estima em cerca 

de 155 kN (Quadro 5.7), o que sugere um mecanismo de rotura misto, flexão/corte. 

Admite-se que a redução da capacidade verificada no ensaio, relativamente ao previsto 

numericamente, se possa dever ao facto de este pilar ter uma capacidade resistente ao corte 

e flexão de valor muito semelhante o que poderá ter antecipado o valor de rotura 

nomeadamente em termos de esmagamento do betão da base. 

 

5.4.2.2 Pilar PO1-N3 

Na Figura 5.26 ilustra-se o estado do pilar original PO1-N3 após o ensaio cíclico, sendo 

possível verificar que os danos são bastante semelhantes ao pilar quadrado anterior (PO1-

N2), pois as características dos dois pilares são idênticas. O facto de existirem estes dois 

pilares idênticos permitiu verificar a fiabilidade do sistema de ensaio dos pilares.  

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.26: Danos no pilar PO1-N3 para drift último de 2.4%. 

 

 

Para o efeito, representam-se na Figura 5.27 as respostas cíclicas dos ensaios experimentais 

dos pilares PO1-N2 e PO1-N3, podendo verificar-se que o seu comportamento é bastante 

semelhante, tanto em termos de rigidez como de força máxima atingida. 
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Figura 5.27: Comparação dos resultados experimentais – PO1-N2 vs. PO1-N3. 

 

 

5.4.2.3 Pilar PO1-N4 

Este pilar corresponde ao primeiro pilar da terceira série de betonagem, que se procurou 

que tivessem iguais características materiais às da série anterior, porém, quando se ensaiou 

a resistência à tracção dos varões longitudinais, verificou-se que não correspondiam à 

classe pretendida e apresentavam valores de resistência superiores aos dimensionados, 

típicos do aço A500. Assim, o momento plástico mobilizável na base dos pilares aumentou 

significativamente em relação ao previsto, ficando todos os pilares desta série com uma 

capacidade resistente ao corte menor, em relação à componente de flexão, do que a 

inicialmente prevista. 

 

Nos resultados do ensaio do pilar original PO1-N4, observaram-se fendas concentradas na 

parte inferior do pilar, logo para os ciclos iniciais com deslocamentos inferiores ao nível 

D1 (Figura 5.29a), sendo as fendas nas faces laterais pouco inclinadas e, nos banzos, 

claramente horizontais e afastadas cerca de 7.5cm (distância entre estribos). Esta 

observação encontra-se de acordo com a resposta força-deslocamento, ilustrada na 
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Figura 5.28, onde a linha D1, associada ao drift de 0.21%, parece indicar a fase de início de 

fendilhação do betão.  
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Figura 5.28: Resultados experimentais do pilar PO1-N4. 

 

 

Nos ciclos seguintes, como se pode observar na Figura 5.29b para um drift de 0.5%, as 

fendas já se estendem a mais de metade da altura do pilar e com inclinações próximas de 

45º nas faces laterais. A abertura destas fendas apresenta já valores significativos com 

cerca de 0.3mm. Nos ciclos correspondentes ao nível de deslocamentos D2 (drift de 

0,93%), as fendas nas almas agravam-se significativamente, atingindo a totalidade do pilar 

em altura e chegando mesmo a atingir aberturas com cerca de 1.3mm, como se pode 

visualizar na Figura 5.29c. Nas faces Norte e Sul (banzos) continuam a ser observados 

danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e abertura ainda inferior a 

0.25mm. Estes danos indicam já claramente que as deformações de corte são mais 

relevantes do que as deformações por flexão e, para este nível de deformação associada à 

linha de referência D2 da Figura 5.28, confirma-se o avançado estado de fendilhação já 

bastante próximo da força máxima de pico.  
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a) drift de 0.21% b) drift de 0.5% c) drift de 0.93% d) drift de 1.43%  

Figura 5.29: Evolução dos danos no pilar PO1-N4. 

 

 

Para o ciclo D3, correspondente a um drift de 1.43% (Figura 5.29d), continuam a progredir 

as fendas anteriores, agora com aberturas superiores a 1.5mm, e surgem algumas fendas 

novas, começando já a verificar-se o início do esmagamento de algum betão de 

recobrimento das faces laterais, Este e Oeste. No fim do ensaio, como se pode observar na 

Figura 5.30, para o nível de deslocamento D4 (drift de 2.14%) verificaram-se danos muito 

acentuados nas almas do pilar, com o betão de recobrimento a destacar-se, por efeito dos 

mecanismos de abertura e fecho das fendas de corte. Como era expectável, durante o 

ensaio foram observados danos acentuados associado ao corte, com significativa 

degradação do betão devido à fraca eficiência da armadura transversal. Nas faces Norte e 

Sul foi observado um menor nível de danos, como mostra a Figura 5.30a e Figura 5.30b, 

com fissuras praticamente horizontais. 
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a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.30: Danos no pilar PO1-N4 para deslocamento último D4 (drift de 2.14%). 

 

 

Os danos internos no pilar foram também monitorizados por intermédio de câmaras de 

vídeo, tendo sido seleccionados alguns instantes mais relevantes para ilustrar a fendilhação 

interior, Figura 5.31, respectivamente para os níveis de deslocamento D2 e D4. As imagens 

capturadas correspondem à face Este deste pilar, numa zona da alma entre cerca de 30 cm 

a 60 cm a partir da base, encontrando-se os danos internos observados em correspondência 

com os padrões de fendilhação descritos anteriormente, isto é, fendas com alguma 

expressão para o drift de 0.93% e esmagamento bastante generalizado nas almas no fim do 

ensaio. 

 

a) drift de 0.93%  

 

b) drift de 2.14% 

Figura 5.31: Danos internos na alma do lado Este do pilar. 
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5.4.2.4 Pilar PO1-N5 

Para este pilar, que difere do anterior no detalhe da solução dos estribos (tipo EC8), os 

danos mais relevantes foram, também, observados nas faces laterais, as faces paralelas à 

direcção de aplicação da carga horizontal, isto é, as almas do pilar. Nestas faces, as fendas 

são inclinadas, enquanto nos banzos as fendas são horizontais e afastadas cerca de 7.5cm 

(distância entre estribos).  

 

A resposta força-deslocamento deste pilar encontra-se ilustrada na Figura 5.32, sendo 

também apresentadas a curva do pilar anterior (PO1-N4), que difere apenas na 

pormenorização da armadura transversal, para mais fácil confrontação de resultados, e as 

linhas de referência dos níveis de controlo. As duas respostas são bastante próximas tanto 

em rigidez, nas zonas de carga e descarga (o pilar PO1-N5 parece ter uma rigidez inicial 

ligeiramente maior), como em força máxima atingida e força residual no fim dos ensaios. 

De facto, embora com detalhe da armadura transversal diferente, os dois pilares 

apresentam a mesma área de armadura resistente ao corte e idêntico mecanismo de rotura 

por corte, sendo desta forma plausível um comportamento ciclo tão semelhante. 
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Figura 5.32: Comparação dos resultados experimentais – PO1-N4 vs PO1-N5. 
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Tal como no ensaio anterior, é próximo da linha D1 que se observa a fase de início de 

fendilhação do betão. Nos ciclos seguintes, as fendas já se estendem a mais de metade da 

altura do pilar e com inclinações próximas de 45º nas faces laterais, como se pode observar 

na Figura 5.33b, apresentando estas fendas aberturas máximas de cerca de 0.25mm. Para o 

nível de deslocamentos D2 (drift de 0,93%) as fendas nas almas agravam-se 

substancialmente, atingindo aberturas pouco inferiores às do ensaio anterior (PO1-N4) com 

cerca de 1.0mm, ver Figura 5.33c. Novamente, nas faces Norte e Sul, continuam a ser 

observados danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e abertura de 

cerca de 0.25mm. Para o nível D3, associado ao drift de 1.43% e ilustrado na Figura 5.33d, 

verifica-se uma progressão das fendas anteriores com o início do destaque do betão de 

recobrimento. Nesta altura do ensaio, os danos nas almas aumentam significativamente e 

com elevada concentração em duas linhas praticamente verticais, correspondendo essas 

linhas ao limite do laço central dos estribos nas almas (ver também Figura 5.15 com os 

detalhes da armaduras). No fim do ensaio, para o nível de deslocamento D4 (drift de 

2.14%), verificaram-se danos muito concentrados nas faces laterais, Este e Oeste, como se 

pode observar na Figura 5.34, com duas linhas verticais de destacamento do betão, 

associadas ao mecanismo de rotura por corte nas almas. Devido à insuficiente área de 

armadura transversal e aos significativos danos associado ao corte, não foi possível 

verificar a eficiência do maior detalhe na pormenorização da armadura transversal.  

 

    

a) drift de 0.21% b) drift de 0.5% c) drift de 0.93% d) drift de 1.43%  

Figura 5.33: Evolução dos danos no pilar PO1-N5. 
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a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.34: Danos no pilar PO1-N5 para deslocamento último D4 (drift de 2.14%). 

 

 

A fendilhação interior para os níveis de deslocamento D2 e D4 são ilustradas na 

Figura 5.35, para a face do lado Este do pilar. As imagens capturadas correspondem à face 

Este deste pilar, numa zona da alma entre cerca de 30 cm a 60 cm a partir da base, sendo 

visível que os danos internos apresentam boa concordância com os padrões de danos 

exteriores descritos acima, isto é, fendas com inclinação de cerca de 45º para o drift de 

0.93% e destaque bastante generalizado do betão do recobrimento no fim do ensaio. 

 

 

a) drift de 0.93%  

 

b) drift de 2.14% 

Figura 5.35: Danos internos na alma do lado Este do pilar. 
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Embora neste pilar PO1-N5 se tenha obtido uma resposta cíclica semelhante ao anterior 

(PO1-N4), já que apresentam a mesma capacidade resistente à flexão e ao corte, o mais 

pormenorizado detalhe dos estribos deste pilar permitiu controlar ligeiramente melhor a 

fendilhação das almas numa fase inicial do ensaio, concentrando posteriormente a zona de 

destaque do betão do recobrimento em duas linhas praticamente verticais, tanto nas faces 

exteriores como nas faces interiores, correspondendo essas linhas ao limite do laço central 

dos estribos.  

 

5.4.2.5 Pilar PO1-N6 

No ensaio do pilar PO1-N6, semelhante ao anterior mas com o dobro da armadura 

transversal, as zonas mais danificadas foram as faces laterais, Este e Oeste, sendo 

apresentada na Figura 5.36 a sua resposta cíclica em termos de relação força 

horizontal / deslocamento de topo. Para os ciclos iniciais, correspondentes a valores do 

drift inferiores a 0.21% e ao nível de controlo D1 (Figura 5.37a), observaram-se fendas 

ainda muito incipientes nas faces Norte e Sul, junto à base do pilar. Claramente existe uma 

maior influência da componente de flexão, conduzindo a uma fissuração apenas nos 

banzos. Como se pode observar na Figura 5.37b, para um drift de 0.5% as fendas 

desenvolvem-se praticamente ao longo da metade inferior do pilar e com inclinação de 

aproximadamente 45º nas faces laterais, com abertura de fenda de cerca de 0.25mm.  
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Figura 5.36: Comparação dos resultados experimentais – PO1-N4 vs PO1-N6. 

 

 

Quando os deslocamentos do topo do pilar chegam ao nível de controlo D2 (drift de 

0,93%), as fendas das faces laterais agravam-se (Figura 5.37c), atingindo aberturas de 

cerca de 0.4mm. Comparando, para o mesmo instante da evolução dos ensaios, com os 

pilares PO1-N4 e PO1-N5, as aberturas de fendas são, respectivamente, menos de um terço 

e menos de metade das verificadas naqueles ensaios. Desta forma, a deformação por corte 

encontra-se mais controlada neste ensaio, devido ao facto de existir uma área de armadura 

transversal duas vezes maior e com disposição de estribos tipo EC8. No entanto, a 

fendilhação devida à flexão é ainda moderada, uma vez que nas faces Norte e Sul 

continuam a ser observados danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e 

respectiva abertura ainda inferior a 0.25mm. Para deslocamentos do topo do pilar de 

20mm, a que correspondem ciclos com drift de 1.43% e nível de controlo D3 

(Figura 5.37d), verifica-se o desenvolvimento de algumas fendas novas e o agravamento 

das fendas anteriores, com aberturas que chegam a atingir 0.9mm, mas ainda sem visível 

destaque do betão de recobrimento. No ciclo seguinte, com drift de cerca de 1.9%, a 

abertura destas fendas nas almas quase duplica, atingindo valores aproximadamente iguais 

a 1.5mm. No final do ensaio, em que praticamente se atingiu o nível de controlo D5 e um 

drift de 3.14% (ver Figura 5.38), o betão de recobrimento destacou-se em extensas zonas 
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do pilar verificando-se elevados danos associados ao corte com significativa degradação do 

betão nas faces laterais, evidenciando ainda uma insuficiente capacidade resistente 

conferida pela armadura transversal.  

 

    

a) drift de 0.21% b) drift de 0.5% c) drift de 0.93% d) drift de 1.43%  

Figura 5.37: Evolução dos danos no pilar PO1-N6. 

 

 

    

a) face Norte  b) face Sul  c) face Este  d) face Oeste 

Figura 5.38: Danos no pilar PO1-N6 para deslocamento último D5 (drift de 3.14%). 
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A evolução dos danos interiores da face Este, para os níveis de deslocamento D2, D3, D4 e 

D5, é ilustrada na Figura 5.39, correspondendo a uma zona entre cerca de 30cm a 60cm a 

partir da base. As fendas nas faces interiores das almas apresentam inicialmente uma 

inclinação aproximadamente de 45º e que numa fase seguinte, para o nível de controlo D3, 

atingem já aberturas bastante visíveis com aproximadamente 0.9mm, portanto com danos 

bastante próximos do descrito anteriormente para as faces exteriores. No nível de controlo 

D4 é possível visualizar o início do esmagamento de algum betão das almas e na parte final 

do ensaio, para o último nível de controlo D5, os danos são bastante generalizados, 

inclusive com destaque do betão do recobrimento, existindo uma maior concentração de 

danos em duas zonas verticais de dois varões verticais que delimitam o laço do estribo 

central (ver Figura 5.15 com o detalhe das armaduras transversais).  

 

 

 

a) drift de 0.93% (D2) 

 

b) drift de 1.43% (D3) 

 

c) drift de 2.14% (D4) 

 

d) drift de 3.14% (D5) 

Figura 5.39: Danos internos na alma Este do pilar PO1-N6. 
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Assim, o aumento da armadura transversal neste pilar permitiu explorar a armadura de 

flexão de modo a obter-se uma força máxima igual ao valor limite previsto, obter 

globalmente um melhor controlo da fendilhação, em comparação com o pilar anterior e 

para os mesmos níveis de deslocamento imposto, e atingir um maior deslocamento de 

rotura e final, com o correspondente melhoramento da ductilidade, embora sem ser muito 

significativo. 

 

5.4.2.6 Resumo comparativo dos pilares de secção quadrada (PO1) 

No Quadro 5.9 apresenta-se um resumo sumário com os principais aspectos referidos neste 

ponto relativo aos pilares quadrados, nomeadamente, as estimativas de capacidade à flexão 

(força de cedência e força última) e ao corte (respectivamente para ductilidades 2 e 8), bem 

como os valores resultantes dos ensaios experimentais. Como já referido, a definição para 

deslocamento de rotura corresponde ao instante em que o valor da força horizontal 

aplicada ao pilar atinge 80% da força máxima. 

 

 

Quadro 5.9: Resumo dos pilares quadrados. 

Pilar 
Cap. Flexão 
Numérica 

(kN) 

Cap. Corte 
Numérica 

(kN) 

Força max. 
Experimental 

(kN) 

Desloc. rotura 
Experimental 

(mm) 

Modo de 
rotura 

PO1-N2 155/180 170/105 130 33 Flexão/Corte 

PO1-N3 155/180 170/105 130 33 Flexão/Corte 

PO1-N4 185/215 170/105 170 25 Corte 

PO1-N5 185/215 170/105 170 25 Corte 

PO1-N6 185/215 220/160 210 30 Corte 
 

 

Então, para os primeiros dois pilares (PO1-N2 e PO1-N3) o valor da força máxima 

atingida no ensaio experimental ficou aquém da capacidade de flexão estimada para o 

início de cedência da armadura longitudinal, no entanto com deslocamento máximo 



Capítulo 5 
 

5.52 

razoável que denota uma ductilidade significativa. Por outro lado, a força máxima atingida 

encontra-se no intervalo de variação dos valores estimados para a capacidade de corte, o 

que sugere um mecanismo de rotura misto, flexão/corte. 

 

No que diz respeito aos pilares da terceira série (PO1-N4, PO1-N5 e PO1-N6) os valores 

da capacidade de corte são inferiores aos estimados para a capacidade de flexão, tendo-se 

constantemente obtido nestes ensaios experimentais valores de força máxima próximos da 

capacidade resistente de corte, o que permite concluir que a rotura se obteve por corte. 

 

5.4.3 Pilares rectangulares  

5.4.3.1 Pilar PO2-N2 

Os danos no pilar original PO2-N2, resultante do ensaio cíclico, encontram-se ilustrados na 

Figura 5.40, sendo possível verificar que as zonas mais danificadas são as paredes laterais, 

Este e Oeste, onde existiu esmagamento e destaque do betão de recobrimento em toda a 

altura do pilar. Esta degradação do betão encontra-se associada aos elevados danos de corte 

nestas paredes do pilar, de algum modo já expectável devido à reduzida quantidade de 

armadura transversal e, consequentemente, à sua baixa eficiência. Nas faces Norte e Sul os 

danos observados foram bastante mais moderados, com fendas bem distribuídas. No 

entanto, a fendilhação nestas faces não é apenas horizontal, como para o correspondente 

pilar quadrado (PO1-N2) apresentado anteriormente, mas verifica-se uma inclinação que 

aumenta ao longo da altura do pilar, podendo ser justificada devido ao já mencionado 

efeito de influência do corte (“shear lag effect”). 

 



Ensaios Experimentais 

5.53 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.40: Danos no pilar PO2-N2 para drift último de 2.4%. 

 

 

A Figura 5.41 mostra a resposta experimental do pilar PO2-N2 em termos do diagrama 

força-deslocamento para o topo do pilar. Como já referido acima, esta resposta encontra-se 

severamente condicionada por fenómenos de corte. 
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Figura 5.41: Resultados experimentais para o pilar PO2-N2. 
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5.4.3.2 Pilar PO2-N3 

As características deste pilar são idênticas às do PO2-N2, sendo a principal diferença o 

nível de esforço axial, que é neste pilar de 440 kN. Desta maneira, aproveitou-se o facto de 

existirem dois pilares idênticos para verificar a influência do nível de esforço axial na 

resposta cíclica, tendo sido este pilar rectangular o único a ser ensaiado com um maior 

valor do esforço axial, pois para todos os outros ensaios o esforço axial foi de 250 kN.  

 

Os danos no pilar original PO2-N3, resultante do seu ensaio cíclico, encontram-se 

ilustrados na Figura 5.42, sendo possível verificar que a distribuição da fendilhação é 

bastante semelhante ao pilar anterior (PO2-N2).  

 

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.42: Danos no pilar PO2-N3 para drift último de 2.4%. 

 

 

A resposta experimental dos pilares PO2-N2 e PO2-N3 encontra-se comparada na 

Figura 5.43, em termos de força-deslocamento para o topo do pilar. Como esperado, o pilar 

com maior esforço axial (PO2-N3) apresenta uma maior rigidez inicial e uma força 

máxima cerca de 15% maior do que o pilar PO2-N2, o que é confirmado pela avaliação 

numérica da capacidade resistente em que a capacidade ao corte aumenta de 170 kN para 

200 kN quando o esforço axial passa de 250 kN para 440 kN.  
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Figura 5.43: Comparação dos resultados experimentais - PO2-N2 vs. PO2-N3. 

 

A rotura de ambos os pilares foi atingida no primeiro ciclo de 25mm de amplitude (drift de 

1.8%), com um modo de rotura claramente por corte e com significativa influência do 

efeito de “shear lag” bastante evidente no padrão de danos ilustrado na Figura 5.40 e 

Figura 5.42. 

 

5.4.3.3 Pilar PO2-N4 

No que respeita aos resultados do ensaio do pilar original PO2-N4, semelhante aos dois 

pilares anteriores mas em que a armadura longitudinal é da classe A500, observaram-se 

fendas muito concentradas na base do pilar (aproximadamente no terço inferior do pilar) 

para os ciclos iniciais, correspondentes a deslocamentos inferiores ao nível D1 

(Figura 5.45a). Nas faces laterais essas fendas são inclinadas, enquanto nos banzos as 

fendas são horizontais e afastadas de cerca de 7.5cm (distância entre estribos). Na resposta 

força-deslocamento, ilustrada na Figura 5.44, pode observar-se que no nível de 

deslocamento D1, associada ao drift de 0.21%, ocorre a fase de início de fendilhação do 

betão. Nos ciclos seguintes, as fendas já se desenvolvem praticamente ao longo de toda a 

altura do pilar com inclinações próximas de 45º nas faces laterais, como se pode observar 
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na Figura 5.45b. A abertura destas fendas apresenta já valores significativos com cerca de 

0.5mm.  

 

Nos ciclos correspondentes ao nível de deslocamentos D2 (drift de 0,93%), as fendas nas 

almas agravam-se significativamente, chegando mesmo a atingir aberturas com cerca de 

1.2mm na face Oeste, ilustrada na Figura 5.45c, e cerca de 1.5mm na face Este. Pelo 

contrário, nas faces Norte e Sul (normais à direcção do carregamento), continuam a ser 

observados danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e abertura ainda 

inferior a 0.3mm. Estes danos indicam claramente que as deformações de corte são mais 

relevantes do que as deformações por flexão e, para este nível de deformação associada à 

linha de referência D2 da Figura 5.44, confirma-se o avançado estado de fendilhação já 

bastante próximo da força máxima de pico.  
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Figura 5.44: Resultados experimentais do pilar PO2-N4. 
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a) drift de 0.21% b) drift de 0.5% c) drift de 0.93% d) drift de 1.43%  

Figura 5.45: Evolução dos danos no pilar PO2-N4, para o lado Oeste. 

 

 

 

    

a) face Norte  b) face Sul  c) face Este  d) face Oeste 

Figura 5.46: Danos no pilar PO2-N4 para deslocamento último D4 (drift de 2.14%). 

 

 

Para o ciclo D3, correspondente a um drift de 1.43% (Figura 5.45d), ocorre uma 

progressão das fendas anteriores e o aparecimento de novas fendas verificando-se já o 

início do destaque do betão de recobrimento. Como se pode observar na Figura 5.46, para 

o nível de deslocamento D4 (drift de 2.14%) correspondente ao fim do ensaio, verificam-se 

danos muito acentuados nas faces laterais, Este e Oeste, com o betão de recobrimento a 

destacar-se praticamente em toda a altura do pilar, por efeito dos mecanismos de abertura e 

fecho das fendas de corte. Como era expectável, foram observados durante o ensaio danos 
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acentuados associados ao corte, com significativa degradação do betão devido à 

insuficiente quantidade de armadura transversal. Nas faces Norte e Sul foi observado um 

menor nível de danos, como mostram as Figura 5.46a e b. No entanto, estas fissuras dos 

banzos não são apenas horizontais, mas apresentam uma inclinação que aumenta ao longo 

da altura do pilar devido ao efeito de influência do corte (“shear lag effect”) que ocorre 

para esta razão largura/altura (2:1) da secção.  

 

Os danos internos no pilar encontram-se ilustrados na Figura 5.47 para os níveis de 

deslocamento D2 e D4. As imagens capturadas correspondem à face Oeste deste pilar, uma 

das almas, numa zona entre cerca de 30 cm a 60 cm a partir da base, existindo uma boa 

proximidade entre os danos internos e os padrões de fendilhação descritos para as faces 

exteriores das almas. 

 

 
a) drift de 0.93%  

 
b) drift de 2.14% 

Figura 5.47: Danos internos na alma do lado Oeste. 

 

 

Na resposta global expressa pelo diagrama força-deslocamento, apresentado na 

Figura 5.44, pode observar-se que o pilar sofre uma acentuada degradação nos 3 ciclos de 

cada amplitude. Verifica-se de facto, nestes ciclos repetidos, uma redução do nível de força 

atingida, associada à degradação de rigidez resultante da fendilhação de corte. Em 

consequência desta fendilhação, a componente de deformação de corte aumenta nos 

segundos e terceiros ciclos, resultando portanto uma menor exigência da deformação de 

flexão, o que se reflecte na redução do nível de força observado. 
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A forma como se distribuem as parcelas de deformação de flexão e corte é um aspecto de 

elevada importância nestes pilares, tendo-se determinado as percentagens de cada 

componente ao longo do ensaio. Para tal, foram utilizadas as leituras resultantes da 

instrumentação adoptada, mais concretamente dos LVDTs dispostos ao longo da altura do 

pilar, que permitem conhecer os deslocamentos horizontais a várias alturas, assim como as 

suas rotações ao nível da base e topo. A parcela de deformação por flexão pode, então, ser 

estimada, assumindo que a sua deformada segue uma forma cúbica, condicionada pela 

rotação medida na secção do topo do pilar (exclusivamente devida a deformação por 

flexão) e em correspondência com uma rigidez média equivalente associada à flexão (EI)eq, 

onde E é o módulo de elasticidade e I o momento de inércia; tal rigidez (EI)eq é, à partida, 

uma incógnita do problema a determinar como a seguir se descreve. Uma vez que o 

diagrama de momentos flectores é conhecido, o perfil de rotações pode ser obtido por 

integração das correspondentes curvaturas. Tomando como condições fronteira a rotação 

medida na secção do topo e a rotação nula da base do pilar, determina-se o valor da rigidez 

equivalente, (EI)eq, e a constante de integração. Através da integração das rotações pode 

obter-se o perfil de deslocamentos associados à flexão, impondo deslocamento nulo na 

base do pilar. Com este procedimento obtiveram-se as contribuições relativas das 

componentes de deformação por flexão e por corte, calculadas para os valores do primeiro 

ciclo de cada nível de deslocamento atingido, encontrando-se no gráfico da Figura 5.48 os 

valores obtidos para o pilar PO2-N4. Estes resultados da evolução das duas componentes 

de deformação, permitem confirmar que inicialmente a percentagem de deformação por 

corte é bastante reduzida, cerca de 20% da deformação total nos primeiros ciclos, e que a 

partir do nível de controlo D3, associado a um deslocamento total do pilar de 20mm e drift 

de 1.43%, esta percentagem atinge valores significativamente elevados, da ordem dos 70% 

a 75% da deformação total. 
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Figura 5.48: Evolução da percentagem de deformação por corte e flexão do pilar PO2-N4. 

 

 

5.4.3.4 Pilar PO2-N5 

Para este pilar, que difere do anterior no detalhe da solução dos estribos (tipo EC8), os 

danos mais relevantes foram, também, observados nas faces laterais, as faces paralelas à 

direcção de aplicação da carga horizontal, as almas do pilar. Nestas faces, as fendas são 

inclinadas, enquanto nos banzos as fendas são horizontais e afastadas de cerca de 7.5cm 

(distância entre estribos). A resposta força-deslocamento deste pilar encontra-se ilustrada 

na Figura 5.49, sendo também apresentadas a curva do pilar anterior (PO2-N4), para mais 

fácil confrontação de resultados, e as linhas de referência dos níveis de controlo. Próximo 

da linha D1, associada ao drift de 0.21%, observa-se novamente a fase de início de 

fenfilhação do betão. Nos ciclos seguintes, as fendas já se desenvolvem praticamente ao 

longo de toda a altura do pilar com inclinações próximas de 45º nas faces laterais, como se 

pode observar na Figura 5.50b. A abertura destas fendas, tal como no ensaio anterior, 

apresenta valores de cerca de 0.5mm.  
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Figura 5.49: Comparação dos resultados experimentais - PO2-N4 vs PO2-N5. 

 

 

Para o nível de deslocamentos D2 (drift de 0,93%), as fendas nas almas agravam-se 

substancialmente, chegando mesmo a atingir aberturas superiores às do ensaio anterior 

(PO2-N4) com cerca de 1.5mm na face Oeste, ilustrada na Figura 5.50c, e cerca de 

1.35mm na face Este. Novamente, nas faces Norte e Sul (normais à direcção do 

carregamento), continuam a ser observados danos pouco significativos, com fendas 

bastante distribuídas e abertura ainda inferior a 0.3mm. Para o ciclo D3, associado a um 

deslocamento de 20mm e a um drift de 1.43% (Figura 5.50d), verifica-se uma progressão 

das fendas anteriores e o aparecimento de novas fendas, com o início do destaque do betão 

de recobrimento. Para este nível de controlo, e observando a resposta cíclica da 

Figura 5.49, pode verificar-se que o deslocamento atingido no segundo e terceiro ciclos 

ultrapassou os 20mm da linha D3. Este comportamento parece estar associado a uma maior 

degradação da resistência do pilar, o que naturalmente influencia a restante resposta cíclica 

após se atingir a força máxima, verificando-se que o nível de controlo D4 é praticamente 

atingido nos três ciclos seguintes, enquanto que no pilar anterior existiu um conjunto de 

ciclos com amplitude intermédia. No entanto, comparando as respostas ilustradas na 

Figura 5.49 pode observar-se que o pilar PO2-N5 tem maior rigidez inicial e força máxima 

ligeiramente superior, devido ao facto de existir uma duplicação de estribos numa zona 
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central das almas, conferindo maior rigidez enquanto a fendilhação é reduzida. Depois, 

após se atingir o nível de controlo D3, drift de 1.43%, os danos neste pilar aumentam 

significativamente e com elevada concentração em duas linhas praticamente verticais, 

como se pode ver na Figura 5.50d e Figura 5.51d, correspondendo essas linhas ao limite do 

laço central dos estribos nas almas (ver também Figura 5.15 com os detalhes da 

armaduras). 

 

    

a) drift de 0.21% b) drift de 0.5% c) drift de 0.93% d) drift de 1.43%  

Figura 5.50: Evolução dos danos no pilar PO2-N5. 

 

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.51: Danos no pilar PO2-N5 para deslocamento último D4 (drift de 2.14%). 
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No fim do ensaio, para o nível de deslocamento D4 (drift de 2.14%), verificaram-se danos 

muito concentrados nas faces laterais, Este e Oeste, como se pode observar na Figura 5.51, 

com duas linhas verticais de destacamento do betão, associadas ao mecanismo de rotura 

por corte nas almas. De facto, os laços de estribos adicionais na zona central das almas 

parecem conferir uma maior resistência nessa zona e, pelo contrário, uma elevada 

fragilidade nas linhas de transição para as zonas com menos armadura transversal (apenas 

um ramo de estribos), gerando uma descontinuidade geométrica onde se concentram os 

danos e reduzindo significativamente a contribuição dos banzos. Como era expectável, 

devido à insuficiente área de armadura transversal, foram observados danos significativos 

associados ao corte com bastante degradação do betão, não sendo possível verificar a 

eficiência do maior detalhe na pormenorização da armadura transversal no eventual 

controlo de confinamento da secção. Nas faces Norte e Sul foi observado um menor nível 

de danos, como mostram as Figura 5.51(a e b), com fendas predominantemente horizontais 

e algumas inclinadas na zona mais próxima do topo do pilar, como já referido nos pilares 

anteriores, devido ao “shear lag effect”.  

 

A fendilhação interior para os níveis de deslocamento D2 e D4 são ilustradas na 

Figura 5.52 e Figura 5.53, respectivamente para a face Oeste e Este. As imagens 

capturadas nas almas correspondem, na face Oeste, a uma zona entre cerca de 10 cm a 

40 cm a partir da base e, na face Este, entre 30 cm a 60 cm. Os danos internos ilustrados 

apresentam concordância com o dano exterior anteriormente descrito, já que é na zona 

central da alma do pilar que no fim do ensaio se encontra a maior deterioração. 

 

 
a) drift de 0.93%  b) drift de 2.14% 

Figura 5.52: Danos internos na alma Oeste do pilar PO2-N5. 
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a) drift de 0.93%  

 
b) drift de 2.14% 

Figura 5.53: Danos internos na alma Este do pilar PO2-N5.  

 

 

Analisando a inclinação das fendas na face interior das almas, pode observar-se que as 

primeiras fendas registadas são bastante mais inclinadas neste pilar do que no PO2-N4, 

apresentando em algumas zonas um desenvolvimento quase vertical, o que novamente 

parece estar relacionado com o detalhe da armadura transversal das almas, pois existe 

claramente uma zona menos fissurada na zona central da alma e uma concentração dos 

danos ao longo dos varões longitudinais onde se dobra o laço central de estribos. A zona 

mal vibrada visível na Figura 5.53 parece não ter influenciado significativamente o 

comportamento global do pilar. 

 

Na Figura 5.54 encontra-se representada a evolução das componentes de deformação por 

corte e por flexão dos pilares PO2-N4 e PO2-N5, existindo uma componente de 

deformação por corte ligeiramente menor no pilar PO2-N5, quando comparada com a do 

pilar PO2-N4. De facto, estes resultados evidenciam que a componente de deformação por 

corte é menor até ao nível de controlo D3 no pilar PO2-N5 e a partir deste nível as 

componentes são praticamente iguais nos dois pilares, encontrando-se estas diferenças 

relacionadas com a diferente pormenorização dos estribos, como já referido anteriormente. 
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a) PO2-N4     b) PO2-N5 

Figura 5.54: Evolução das componentes de deformação por corte e por flexão. 

 

 

5.4.3.5 Pilar PO2-N6 

No ensaio do pilar PO2-N6, semelhante ao anterior mas com o dobro da armadura 

transversal, as zonas mais danificadas foram as faces laterais, Este e Oeste, como já se 

verificou nos pilares anteriores. Analisando a sua resposta cíclica, Figura 5.55, observam-

se, para os ciclos iniciais correspondentes a valores do drift inferiores a 0.21% e nível de 

controlo D1 (Figura 5.56a), fendas muito concentradas na base do pilar, mais precisamente 

no seu terço inferior. Nesta fase, o pilar é governado por uma maior influência da 

componente de flexão, conduzindo a uma fissuração ainda com pequena inclinação, 

praticamente horizontal, e bastante concentrada na base. Como se pode observar na 

Figura 5.56b, para um drift de 0.5% as fendas desenvolvem-se praticamente ao longo de 

toda a altura do pilar com inclinação próxima de 45º nas faces laterais, com abertura de 

fendas com cerca de 0.4mm.  

 



Capítulo 5 
 

5.66 

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Deslocamento de topo (mm)

Fo
rç

a 
ho

riz
on

ta
l (

kN
)

Pilar PO2-N4

Pilar PO2-N6

0.21% 0.93% 1.43% 2.14% 3.14%

D1 D2 D3 D4 D5

 

Figura 5.55: Comparação dos resultados experimentais - PO2-N4 vs PO2-N6 

 

 

Quando os deslocamentos do topo do pilar atingem o nível de controlo D2 (drift de 

0,93%), as fendas das faces laterais agravam-se (Figura 5.56c), atingindo aberturas com 

cerca de 0.8mm. Comparando, para o mesmo instante da evolução dos ensaios, com o pilar 

PO2-N4, a abertura de fendas é praticamente metade das verificadas naquele ensaio. Desta 

forma, a deformação por corte encontra-se mais controlada neste ensaio, devido ao facto de 

existir uma área de armadura transversal duas vezes maior e com disposição de estribos 

tipo EC8. No entanto parece, apesar disso, que a deformação por corte continua ainda a ser 

mais importante do que a deformação por flexão, uma vez que nas faces Norte e Sul 

continuam a ser observados danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e 

respectiva abertura ainda inferior a 0.3mm. Para deslocamentos do topo do pilar de 20mm, 

a que correspondem ciclos com drift de 1.43% e nível de controlo D3 (Figura 5.56d), 

verifica-se um agravamento das fendas anteriores, com aberturas que chegam a atingir 

1.5mm, mas ainda sem visível destaque do betão de recobrimento.  
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a) drift de 0.21% (b) drift de 0.5% (c) drift de 0.93% (d) drift de 1.43% 

Figura 5.56: Evolução dos danos no pilar PO2-N6. 

 

 

    

a) face Norte              b) face Sul                  c) face Este                 d) face Oeste 

Figura 5.57: Danos no pilar PO2-N6 para deslocamento último D5 (drift de 3.14%). 

 

 

No final do ensaio, em que se atingiu o nível de controlo D5 e um drift de 3.14% (ver 

Figura 5.57), novamente o betão de recobrimento destacou-se em extensas zonas do pilar 

verificando-se elevados danos associados ao corte com significativa degradação do betão 

nas faces laterais, evidenciando uma insuficiente capacidade resistente conferida pela 

armadura transversal. Tal como no ensaio anterior, foram registados poucos danos nas 

faces Norte e Sul, com fendas horizontais bastante distribuídas (Figura 5.57a e b) e com 

alguma inclinação próxima da zona de aplicação das cargas. 
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A fendilhação interior da face Oeste para os níveis de deslocamento D2 e D4 são ilustradas 

na Figura 5.58, correspondendo a uma zona entre cerca de 30 cm a 60 cm a partir da base. 

As fendas nas faces interiores das almas apresentam inicialmente uma inclinação 

aproximadamente de 45º, portanto com danos bastante próximos do descrito anteriormente 

para as faces exteriores, e numa fase posterior, já próxima da parte final do ensaio, um 

ângulo com a horizontal bastante superior. Os danos finais das almas, para o último nível 

de controlo D5, pode ser observado na Figura 5.59, onde as zonas de maior concentração 

de danos se desenvolvem praticamente em duas linhas verticais, correspondentes aos dois 

varões verticais que delimitam o laço do estribo central (ver Figura 5.15 com o detalhe das 

armaduras transversais). Tal como já descrito no ensaio anterior, os laços dos estribos 

adicionais na zona central das almas parecem conferir uma maior resistência nessa zona e, 

pelo contrário, uma elevada fragilidade nas linhas de transição para as zona com menos 

armadura transversal, prenunciando a rotura por separação dos banzos. 

 

a) drift de 0.93% (D2) 

 
b) drift de 2.14% (D4) 

Figura 5.58: Danos internos na alma Oeste do pilar PO2-N6.  
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a) Oeste b) Este 

Figura 5.59: Danos internos nas almas para um drift de 3.14% (D5) no pilar PO2-N6.  

 

 

Como se pode ver na Figura 5.55, onde se comparam as respostas cíclicas experimentais 

obtidas para os dois pilares, o pilar PO2-N6 atingiu um deslocamento máximo de cerca de 

44mm, consideravelmente superior ao ensaio anterior (PO2-N4). Com base nos resultados 

experimentais e no padrão de danos ilustrado, foram observados mecanismos de rotura em 

corte para ambos os pilares, mas no pilar PO2-N6 com uma força máxima cerca de 25% 

maior. Para o pilar PO2-N4 esta rotura verificou-se no primeiro ciclo com amplitude de 

30mm (correspondendo a um drift de 2.14%) e para o pilar PO2-N6 no primeiro ciclo de 

44 mm (correspondendo a um drift de 3.14%). Assim, com a duplicação da área de 

armadura transversal conseguiu-se melhorias significativas no comportamento cíclico deste 

pilar, com um nível de força igual ao previsto numericamente, mas não sendo ainda 

suficiente para atingir o nível de força associado ao início de cedência dos varões 

longitudinais que seria cerca de 300kN. No entanto, o nível de força residual obtido no 

final do ensaio do pilar PO2-N6 é apenas ligeiramente inferior ao valor máximo de pico do 

pilar PO2-N4, cerca de 170kN, e ocorre para um deslocamento praticamente duplo deste 

último. 

 

Na Figura 5.60 encontra-se representada a evolução das componentes de deformação por 

corte e por flexão para os dois pilares, obtidas a partir da instrumentação colocada nas 

faces laterais dos pilares. A componente de deformação por corte do pilar PO2-N4 é mais 

importante do que a do pilar PO2-N6, particularmente nos ciclos de maior amplitude, nos 

quais se regista uma maior degradação associada ao corte. De facto, o pilar PO2-N6, com o 
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dobro da área de armadura transversal relativamente ao pilar PO2-N4, conseguiu controlar 

melhor a componente de deformação por corte, sendo portanto maior a componente de 

deformação por flexão e exigindo, desta forma, maiores extensões na armadura 

longitudinal. No entanto, dado que a rotura se verificou por corte, não foi possível avaliar a 

eficiência da pormenorização da armadura transversal com vista a prevenir a encurvadura 

da armadura longitudinal, procurando-se futuramente extrair conclusões a esse respeito 

após reforço ao corte deste pilar. Por outro lado, com esta disposição de estribos (tipo EC8) 

parece existir um melhor controlo da abertura de fendas nas paredes laterais do pilar 

contribuindo, consequentemente, para uma diminuição dos danos do betão (ver 

Figura 5.46d e Figura 5.57d). 
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a) PO2-N4 b) PO2-N6 c) perfil de 
deformadas para D3 

Figura 5.60: Componentes de deformação por corte e por flexão dos pilares PO2-N4 e 
PO2-N6 

 

 

Adicionalmente, para estes dois pilares, ilustram-se na Figura 5.60c os perfis de 

deslocamentos da componente de deformação por flexão (F) e as deformadas totais (T), 

para o nível de controlo D3, correspondente a um deslocamento do topo do pilar de 

20 mm. Pode-se concluir igualmente que, embora as deformadas totais sejam bastante 

aproximadas, o perfil de deslocamentos associados à componente de flexão para o pilar 

PO2-N6 é significativamente mais importante, portanto conduzindo a uma menor 

componente de deformação por corte para este pilar. 
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5.4.3.6 Síntese comparativa dos resultados dos pilares rectangulares (PO2) 

No Quadro 5.10 apresenta-se um resumo sumário com os principais aspectos referidos 

neste ponto relativo aos pilares rectangulares. Encontram-se representadas as estimativas 

de capacidade à flexão (força de cedência e força última) e ao corte (respectivamente para 

ductilidades 2 e 8), assim como as principais conclusões resultantes dos ensaios 

experimentais, sendo, como já referido anteriormente, o deslocamento de rotura associado 

ao valor onde a força horizontal atinge 80% da força máxima. 

 

 

Quadro 5.10: Resumo dos pilares rectangulares. 

Pilar 
Cap. Flexão 
Numérica 

(kN) 

Cap. Corte 
Numérica 

(kN) 

Força max. 
Experimental 

(kN) 

Desloc. rotura 
Experimental 

(mm) 

Modo de 
rotura 

PO2-N2 230/265 170/105 190 25 Corte 

PO2-N3 255/290 200/135 220 25 Corte 

PO2-N4 280/320 170/105 190 30 Corte 

PO2-N5 280/320 170/105 200 30 Corte 

PO2-N6 280/320 220/160 250 40 Corte 
 

 

Para todos os pilares rectangulares a capacidade resistente ao corte é claramente inferior 

aos valores estimados para a capacidade de flexão, tendo-se obtido em todos os ensaios 

experimentais a rotura por corte. Os valores de força máxima atingidos são próximos do 

previsto numericamente para a capacidade resistente de corte, embora, em alguns casos, a 

resposta experimental tenha atingido um pico de força com valor ligeiramente superior ao 

estimado. 
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5.5 Reforço sísmico 

Depois de realizados os ensaios cíclicos dos provetes originais até terem atingido a rotura, 

procedeu-se à sua reparação e reforço, por uma empresa externa (S.T.A.P. - Reparação, 

Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.) especializada neste tipo de trabalhos, de 

acordo com os seguintes passos principais: 1) delimitação da zona a reparar; 2) remoção e 

limpeza da zona de betão danificado; 3) emenda e soldadura dos varões longitudinais 

danificados ou que tenham encurvado; 4) reforço interior com barras metálicas horizontais 

(caso se aplique); 5) colocação da cofragem e enchimento com betão (do tipo Microbeton, 

que consiste num micro betão pré-misturado, modificado com aditivos especiais para 

reduzir a retracção na fase plástica e hidráulica); 6) reforço exterior com mantas de 

carbono (CFRP), com as seguintes propriedades: Módulo de Elasticidade, Ej = 240 GPa, 

capacidade resistente última, fju = 3800 MPa e extensão última, εju = 0.0155.  

 

De modo a dar uma ideia geral do procedimento de reforço, seguem-se algumas fotografias 

dos pilares durante a reparação e após o reforço com bandas de CFRP. Na Figura 5.61a 

pode-se ver a fase inicial de remoção do betão danificado e emenda por soldadura dos 

varões longitudinais que encurvaram, procurando deixar sempre uma distância de pelo 

menos 2 cm entre a secção da base e o início da sobreposição dos varões soldados.  

 

 

 

a)  b)  c)  d)  

Figura 5.61: Reparação e reforço dos pilares ocos. 
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A Figura 5.61b ilustra o reforço interior com barras metálicas efectuado apenas em alguns 

dos pilares, enquanto que a reconstituição da secção oca se encontra representada na 

Figura 5.61c, após betonagem e descofragem. Por fim, na Figura 5.61d ilustra-se a fase 

final da aplicação do reforço exterior com bandas de CFRP. 

 

Com o objectivo de dimensionar o reforço ao corte com bandas de CFRP, foi adoptada a 

metodologia sugerida por Priestley et al. (1996), para avaliar a espessura das bandas a 

aplicar aos pilares ocos de modo a aumentar a sua resistência ao corte acima da máxima 

força de flexão, mas mantendo as dimensões originais da secção de betão armado. A 

resistência ao corte Vd destes pilares pode ser obtida através da expressão (5.5): 

 

 sjpscd VVVVV +++=  (5.5)

 

em que, como já referido anteriormente, Vc, Vs e Vp são as componentes da força de corte 

correspondente à resistência do betão, armadura transversal e esforço axial, e o termo Vsj 

corresponde à contribuição do reforço em CFRP ou encamisamento metálico. Para 

dimensionar o reforço utiliza-se a equação (5.6) (Priestley et al. (1996)): 

 

 θcot⋅⋅= hf
s

A
V j

j
sj  (5.6)

 

onde h é a dimensão da secção transversal do pilar paralela à direcção de aplicação da 

força de corte, Aj é a área da secção transversal das bandas de reforço espaçadas da 

distância s e inclinadas de um ângulo θ relativo ao eixo do pilar e, finalmente, fj é o nível 

de tensão das bandas adoptada para dimensionamento. Normalmente, é definido um limite 

de extensão máxima para evitar elevadas deformações nas bandas de carbono e, deste 

modo, evitar excessiva degradação do betão, dotando-as, também, de adequada segurança 

contra a possibilidade de rotura.  

 

No âmbito deste trabalho, e como se justificará ao longo da descrição dos ensaios a 

previsão da capacidade resistente ao corte dos pilares reforçados com bandas de CFRP é 

avaliada considerando apenas a capacidade obtida através da expressão (5.6), adoptando 

para o valor de fj o valor capacidade resistente última das fibras à tracção. 
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5.6 Comportamento cíclico de pilares ocos reforçados 

Os pilares reforçados foram ensaiados seguindo a mesma lei de deslocamentos cíclicos dos 

pilares originais, adoptando (se necessário) ciclos adicionais de modo a ir aumentando a 

amplitude de deslocamento do topo até se atingir o seu colapso. Os resultados dos ensaios 

dos pilares reforçados encontram-se descritos nos pontos seguintes. 

 

5.6.1 Pilares da 1ª série (PO1-N1 e PO2-N1) 

5.6.1.1 Pilar PO1-N1-R1 

Para o reforço deste pilar, usando a Equação (5.5) anteriormente referida, foi aplicada uma 

camada de banda de CFRP com 0.117mm de espessura e 100mm de altura, com 

espaçamento de 100mm ao longo da altura de pilar, como pode ser observado na 

Figura 5.61, sendo estimada, pela expressão (5.6), uma capacidade resistente ao corte de 

310 kN. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N1-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.62, para a face Este. A primeira fendilhação foi visível na 

base do pilar, com cerca de 0.1mm de espessura, quando se atingiu o drift de 0.21%. Nos 

ciclos seguintes, para um drift de cerca de 0.5%, a dimensão dessas fendas aumentou e 

desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar (Figura 5.62a). Para um 

deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.62b), apenas as fendas 

da base aumentaram de espessura, para cerca de 0.5mm. Nos ciclos seguintes, para o drift 

de 1.43%, apareceram fendas de corte e começaram a tornar-se visíveis danos 

generalizados. No lado direito do pilar da Figura 5.62c, para um deslocamento de cerca de 

26mm e drift de 1.9% correspondente à força máxima atingida, uma fenda vertical é 

claramente observada praticamente em toda a altura do pilar, causando danos 

generalizados nas bandas de CFRP, tendo sido audível a rotura de algumas das fibras. 

Durante os ciclos de 38mm de deslocamento (drift de 2.7%; Figura 5.62d) as bandas junto 
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à base do pilar colapsaram completamente, conduzindo o pilar a uma rotura brusca na zona 

comprimida da secção da base, inclusive com encurvadura da armadura longitudinal, 

devido à falta de confinamento do betão (ver também Figura 5.63 e Figura 5.64, onde se 

ilustram os danos finais do pilar). 

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.9% d) drift de 2.7%  

Figura 5.62: Evolução do danos no pilar reforçado PO1-N1-R1, na face Este. 

 

 

  

a) face Este   b) face Sul 

Figura 5.63: Danos finais para o drift de 3.14%. 
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a) face Oeste                                       b) face Norte 

Figura 5.64: Pormenores dos danos finais junto à base do pilar reforçado PO1-N1-R1. 

 

 

A partir desta observação dos danos é possível constatar que o reforço do pilar mostrou 

bom comportamento em comparação com o original, exibindo uma fendilhação bastante 

distribuída ao longo dos espaços entre bandas de carbono. O dimensionamento do reforço 

ao corte utilizado neste pilar, mostrou-se bastante eficaz uma vez que preveniu o 

mecanismo de rotura por corte e foi atingido o colapso do pilar por um mecanismo misto 

de flexão e corte, com encurvadura das armaduras longitudinais após a rotura da banda de 

carbono mais próxima da fundação. Na Figura 5.65, ilustra-se a comparação entre o pilar 

original e reforçado (PO1-N1 e PO1-N1-R1), onde se constata um aumento de cerca de 

40% na força de máxima de topo e de aproximadamente 25% no deslocamento em que é 

considerada a rotura.  

 

De facto, neste primeiro ensaio dos pilares reforçados existiu ainda o problema de não se 

conseguir manter o esforço axial constante, tendo-se verificado um acréscimo do nível de 

esforço axial e, desta forma, um aumento da força máxima mobilizada para cerca de 

270 kN, quando se obteve para este pilar uma estimativa de força máxima de 220 kN. 
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Figura 5.65: Resultados experimentais do pilar PO1-N1-R1. 

 

 

5.6.1.2 Pilar PO2-N1-R1 

Neste primeiro pilar rectangular foi utilizado um reforço semelhante ao anterior, 

constituído por bandas de CFRP com 0.117mm de espessura (uma camada), 100mm de 

altura e 100mm de espaçamento, o que conduz a uma solução de reforço ao corte com 

capacidade resistente praticamente semelhante à capacidade resistente de flexão deste pilar 

rectangular, cerca de 310 kN. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO2-N1-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.66, para a face Oeste do pilar. Para ciclos de pequena 

amplitude, correspondentes a drift inferior a 0.5%, foram visíveis as primeiras fendas na 

base do pilar, com cerca de 0.1mm de espessura (Figura 5.66a). Nos ciclos seguintes a 

dimensão dessas fendas aumentou e, à semelhança do que ocorreu com o pilar PO1, 

desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar. Para um deslocamento de 

17mm no topo do pilar (drift de 1.2%), o padrão de danos ilustrado na Figura 5.66b é 

caracterizado por fendas diagonais nos espaçamentos entre as bandas de fibras. Estas 
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fendas de corte continuaram a aumentar nos ciclos seguintes e, para valores de drift de 

2.14% (Figura 5.66c), alguns danos ligeiros começaram a tornar-se visíveis nas bandas de 

CFRP. A partir desta altura a rotura de algumas das fibras foi audível. Durante os últimos 

ciclos de 33mm de deslocamento de topo (drift de 2.4%) algumas fibras de carbono 

partiram completamente; no entanto, e provavelmente devido a alguma falta de simetria do 

pilar, foram encontrados maiores danos na face Oeste. Nesta face do pilar, três bandas de 

CFRP colapsaram (Figura 5.66d) e na face oposta apenas partiu uma, evidenciando que, 

neste tipo de reforço, a colagem das fibras de carbono nas faces do pilar é bastante eficaz e 

que a rotura numa das faces do pilar não implica o colapso da totalidade da banda. A 

Figura 5.67 mostra a evolução dos danos nas faces internas do pilar que também foram 

registadas durante o ensaio (à custa de câmaras de vídeo rotativas inseridas na zona oca do 

pilar), encontrando-se em correspondência com os danos observados no exterior e 

apresentados na Figura 5.66. Quando a primeira banda de CFRP partiu, para drift de 2.4%, 

as fendas interiores aumentaram significativamente, atingindo o padrão ilustrado na 

Figura 5.67d. Nos ciclos finais foram observados danos bastante generalizados, onde 

praticamente todas a bandas colapsaram (Figura 5.68) e com a consequente rápida redução 

da capacidade do pilar (Figura 5.69). Os danos finais numa das faces interiores são também 

ilustrados na Figura 5.68d. 

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 1.2% c) drift de 2.14% d) drift de 2.4%  

Figura 5.66: Evolução dos danos no pilar PO2-N1-R1, vista do lado Oeste 
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a) drift de 0.5% b) drift de 1.2% c) drift de 2.14% d) drift de 2.4%  

Figura 5.67: Evolução dos danos no pilar PO2-N1-R1, vista do lado Este interior 

 

 

    

(a) face Este             (b) face Oeste          (c) face Sul                    (d) face Este interior 

Figura 5.68: Danos finais no pilar PO2-N1-R1, correspondente a um drift de 3.2%. 

 

 

Na Figura 5.69 ilustra-se também a comparação entre o pilar original e reforçado, onde se 

observa um aumento de cerca de 40% na força máxima de topo, atingindo o valor estimado 

de capacidade de flexão, e de cerca de 60% no deslocamento de rotura. Como pode ser 

comprovado através dos danos observados e da resposta cíclica experimental deste pilar 

reforçado, foi obtido um comportamento satisfatório quando comparado com o pilar 

original, exibindo uma fendilhação bastante distribuída ao longo dos espaços entre bandas 

de reforço. Mais uma vez, o reforço deste pilar, para fazer face aos efeitos de corte, 

mostrou um excelente desempenho uma vez que preveniu parcialmente o mecanismo de 

rotura por corte e que a rotura foi atingida após o colapso das fibras, para ciclos com 

intensidade consideravelmente maior do que no pilar original.  
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Figura 5.69: Resultados experimentais do pilar PO2-N1-R1. 

 

 

5.6.2 Pilares da 2ª série (PO1-N2, PO2-N2, PO1-N3 e PO2-N3) 

Neste ponto apresentam-se os reforços realizados aos pilares da segunda série de 

betonagem, que engloba dois tipos, quadrados e rectangulares, onde se procuram 

alternativas e melhorias aos reforços anteriormente efectuados, nomeadamente o aumento 

da capacidade de corte e a inclusão de uma banda junto à sapata com maior altura, para 

aumentar o confinamento do pilar na sua base. 

 

5.6.2.1 Pilar PO1-N2-R1 

Tendo-se obtido nos dois reforços dos pilares anteriores uma insuficiente capacidade ao 

corte, o objectivo do reforço deste pilar e do próximo foi garantir um 

sobredimensionamento ao corte, tendo sido incrementas as camadas de reforço exterior. 

Assim, foram aplicadas duas camadas de banda de CFRP com 0.117mm de espessura e 
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100mm de altura, exceptuando a primeira banda junto à base que foi realizada com 300mm 

de altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm ao longo da altura do pilar, a que 

corresponde um valor da capacidade resistente ao corte estimada de 620 kN. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N2-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.70, para a face Oeste do pilar. A primeira fendilhação foi 

visível na base do pilar, com cerca de 0.1mm de espessura, quando se atingiu o drift de 

0.21%. Nos ciclos seguintes, para drift de cerca de 0.5%, a dimensão dessas fendas 

aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar (Figura 5.70a). Para 

um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.70b), apenas as 

fendas da base aumentaram de espessura, para cerca de 0.5mm na face Sul e para cerca de 

1.2mm na face Norte. Com este reforço, não se verificaram fendas verticais ao longo da 

altura do pilar, nem danos nas bandas de CFRP que poderiam resultar dessa fendilhação. 

Durante os ciclos de 30mm de deslocamento de topo e drift de 2.14%, as fendas do betão e 

das fibras desenvolveram-se ligeiramente, encontrando-se ilustradas na Figura 5.70c, mas 

nos ciclos seguintes a fenda da base aumentou consideravelmente. Quando se atingiu o 

deslocamento de topo de 45mm os danos do pilar encontravam-se praticamente 

concentrados na base do pilar, com encurvadura da armadura longitudinal devido ao 

insuficiente confinamento do betão nessa zona, ilustrando-se na Figura 5.70 e Figura 5.71 

os danos finais do pilar para um drift de cerca de 3.6%.  

 

A partir desta ilustração dos danos é possível verificar que este reforço do pilar mostrou 

bom comportamento em comparação com o original, exibindo uma fendilhação bastante 

distribuída ao longo dos espaços entre bandas de carbono. O dimensionamento do reforço 

ao corte utilizado neste pilar, mostrou um excelente desempenho uma vez que preveniu 

eficazmente o mecanismo de rotura por corte e foi atingida a rotura por flexão, com 

encurvadura das armaduras longitudinais e atingindo um nível de força horizontal próxima 

do previsto numericamente, entre 155 kN e 180 kN. Na Figura 5.72, ilustra-se a 

comparação entre o pilar original e reforçado (PO1-N2 e PO1-N2-R1), onde se constata 

um aumento de cerca de 40% no deslocamento máximo atingido, sem redução significativa 

da força resistente no sentido negativo. No entanto, para o lado positivo de deslocamento, a 

força de topo decresceu abruptamente quando se atingiu o ciclo de 20mm, devido a uma 

deficiência na soldadura realizada na ligação da armadura longitudinal que tinha sido 
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preciso reparar por ter encurvado. Assim, assumiu-se como referência a resposta obtida 

para deslocamentos negativos, onde a armadura traccionada funcionou como pretendido. 

 

       

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 2.14% d) drift de 3.6%  

Figura 5.70: Evolução dos danos no pilar PO1-N2-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

       

a) face Este  b) face Sul  c) face Norte  d) face Sul (detalhe) 

Figura 5.71: Danos finais no pilar PO1-N2-R1, correspondente a um drift de 3.6%. 

 

 



Ensaios Experimentais 

5.83 

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Deslocamento de topo (mm)

Fo
rç

a 
ho

riz
on

ta
l (

kN
)

Pilar PO1-N2

Pilar PO1-N2-R1

0.21% 0.93% 1.43% 2.14% 3.14%

D1 D2 D3 D4 D5

 

Figura 5.72: Resultados experimentais do pilar PO1-N2-R1. 

 

 

5.6.2.2 Pilar PO2-N2-R1 

Tal como no pilar quadrado com a mesma referência, este reforço (R1) visou 

especialmente prevenir a rotura de corte observada no pilar original e foi realizado com 

duas camadas de banda de CFRP com 0.117mm de espessura e 100mm de altura, 

exceptuando a primeira banda junto à base que foi realizada com 300mm de altura, sendo o 

espaçamento entre bandas de 100mm ao longo da altura de pilar. 

 

Como se pode observar na resposta experimental apresentada na Figura 5.73 o pilar 

reforçado apresentou uma capacidade resistente superior ao original e, sobretudo, muito 

maior ductilidade. O aumento de ductilidade resulta em parte de ser ter a secção mais 

confinada pelas mantas na zona junto à base do pilar, mas deve-se essencialmente ao facto 

de a rotura estar agora associada a um modo de flexão e não a um modo de rotura de corte 

como se observou no pilar original.  
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Figura 5.73: Resultados experimentais do pilar PO2-N2-R1. 

 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental encontra-se ilustrada na Figura 5.74, 

para a face Oeste do pilar. A primeira fendilhação foi visível na base do pilar, com cerca de 

0.1mm de espessura máxima, quando se atingiu o drift de 0.5% (Figura 5.74a). Nos ciclos 

seguintes, a dimensão dessas fendas aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo 

da altura do pilar. Para um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%), com 

padrão de danos representado na Figura 5.74b, podem visualizar-se fendas diagonais nos 

intervalos entre bandas de fibras. Os danos de corte continuaram a aumentar nos ciclos 

seguintes e, quando se atingiu o drift de 2.14% (Figura 5.74c), verificou-se uma 

fendilhação mais concentrada na base do pilar, mas ainda sem grandes danos visíveis nas 

mantas de CFRP. No entanto, a partir deste instante, começou a ser audível a rotura de 

algumas fibras de carbono na zona da base e no último ciclo com esta amplitude (drift de 

2.14%) verificou-se alguma evolução nas fendas no betão e fibras. A Figura 5.75 mostra a 

evolução dos danos nas faces interiores do pilar, também captadas durante o ensaio, e que 

se encontram em bastante correspondência com os danos exteriores, apresentados na 

Figura 5.74. Quando as bandas de CFRP começaram a romper na base do pilar, para os 

últimos ciclos com drift de 2.14%, as fendas interiores aumentaram consideravelmente, 
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como ilustrado na Figura 5.75c. Nos últimos ciclos do ensaio tornaram-se visíveis danos 

generalizados com o colapso da parte interior das paredes e encurvadura dos varões 

longitudinais (Figura 5.75d) que, como é evidenciado no diagrama da Figura 5.73, resultou 

numa rápida redução da capacidade resistente do pilar. Os danos finais do pilar sob 

diversas perspectivas são também apresentados na Figura 5.76.  

 

       

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 2.14% d) drift de 3.14%  

Figura 5.74: Evolução dos danos no pilar PO2-N2-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

       

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 2.14% d) drift de 3.14% 

Figura 5.75: Evolução dos danos no pilar PO2-N2-R1, vista interior da face Oeste. 
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a) face Este  b) face Sul  c) face Oeste  d) interior e exterior 

Figura 5.76: Danos finais no pilar PO2-N2-R1, correspondente a um drift de 3.6%. 

 

 

A partir da resposta e ilustração dos danos é possível verificar que este reforço do pilar 

mostrou bom comportamento em comparação com o original, exibindo uma fendilhação 

bastante distribuída ao longo dos espaços entre bandas de carbono. O dimensionamento do 

reforço ao corte utilizado neste pilar mostrou um excelente desempenho uma vez que 

preveniu eficazmente o mecanismo de rotura por corte e, após se ter atingido o colapso das 

bandas de carbono, foi atingida a rotura por flexão com encurvadura das armaduras 

longitudinais, o que ocorreu para uma amplitude de deslocamento muito superior ao 

verificado no pilar original. Na Figura 5.73 onde se ilustra a comparação entre o pilar 

original e reforçado (PO2-N2 e PO2-N2-R1), observa-se um aumento de cerca de 25% na 

força máxima de topo, atingindo o valor previsto numericamente de 230 kN, e de pelo 

menos 80% no deslocamento de rotura. 

 

5.6.2.3 Pilar PO1-N3-R1 

Neste reforço procurou-se garantir uma capacidade resistente ao corte correspondente a um 

acréscimo de 15% relativamente à força máxima mobilizável por flexão (que se estima em 

180kN). A definição deste acréscimo de 15% teve como objectivo que a rotura se viesse a 

verificar por flexão com um valor de resistência ao corte apenas ligeiramente superior, 

garantindo uma capacidade de 180 x 1.15 = 207 kN. Neste sentido, foi aplicada apenas 
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uma camada de bandas de CFRP com 0.117mm de espessura e 100mm de altura, 

exceptuando a primeira banda junto à base que foi realizada com 200mm de altura, sendo o 

espaçamento entre bandas de 200mm ao longo da altura do pilar.  

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N3-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.77, para a face Oeste do pilar. A primeira fendilhação do 

pilar foi visível quando se atingiu o drift de 0.21%, ainda com pequena espessura, 

verificando-se que nas faces Norte e Sul as fendas são horizontais e nas faces laterais as 

fendas são inclinadas, com cerca de 45º, na parte inferior do pilar e quase verticais na parte 

superior. Nos ciclos seguintes, para drift de cerca de 0.5%, a dimensão dessas fendas 

aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar (Figura 5.77a). Para 

um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.77b), as fendas 

continuaram a aumentar de espessura, e foram audíveis os primeiros sons da fibras a partir. 

Com este reforço, em que o espaçamento das bandas de carbono é duplo dos anteriores, 

verificaram-se fendas verticais ao longo de toda a altura do pilar e danos nas bandas de 

CFRP que resultaram dessa fendilhação. Durante os ciclos de 20mm de deslocamento de 

topo e drift de 1.43%, as fendas do betão e das fibras desenvolveram-se ligeiramente, 

encontrando-se ilustradas na Figura 5.77c. Quando se atingiu o deslocamento de topo de 

30mm, para um drift de cerca de 2.14%, verificou-se a rotura total de uma das bandas de 

carbono e consequente generalização dos danos de corte ao longo de toda a altura do pilar, 

ilustrando-se na Figura 5.77d e Figura 5.78 os danos finais no pilar, com o colapso de 

praticamente todas as bandas de CFRP.  

 

       

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 2.14%  

Figura 5.77: Evolução dos danos no pilar PO1-N3-R1, vista do lado Oeste. 
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a) face Este  b) face Sul  c) face Norte  d) vista Noroeste 

Figura 5.78: Danos finais no pilar PO1-N3-R1, correspondente a um drift de 2.14%. 

 

 

A partir desta ilustração dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar foi 

insuficiente para garantir uma ductilidade satisfatória, exibindo uma fendilhação bastante 

prematura ao longo dos espaços entre bandas de carbono e atingindo-se o colapso do pilar 

logo após a rotura da primeira banda CFRP.  

 

Na Figura 5.79, ilustra-se a comparação entre o pilar original e reforçado (PO1-N3 e PO1-

N3-R1), onde se constata um aumento de cerca de 50% na força resistente máxima 

atingida, mas sem melhoria no deslocamento máximo. 
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Figura 5.79: Resultados experimentais do pilar PO1-N3-R1. 

 

 

Como referido atrás, pretendia-se com o dimensionamento deste reforço ao corte obter 

uma solução eficiente com um mínimo de bandas de carbono, correspondendo apenas a 

garantir uma força 15% acima da máxima mobilizável por flexão. No entanto, esta solução 

não foi completamente satisfatória uma vez que o pilar colapsou com um mecanismo de 

corte, embora, comparativamente ao pilar original, tenha conseguido atingir a força 

máxima mobilizável por flexão, correspondente à cedência dos varões longitudinais 

traccionados. Pela observação do diagrama força horizontal / deslocamento de topo, 

constata-se ainda que essa força máxima atingiu efectivamente os 180kN, encontrando-se 

então muito próxima da força de dimensionamento das bandas de carbono. No entanto, 

para valores de deslocamento relativamente baixos (comparativamente ao desempenho do 

pilar original) verificou-se o colapso do pilar, logo após a rotura das primeiras bandas de 

carbono, podendo concluir-se que a ductilidade foi ainda bastante baixa, atingindo apenas 

um valor de cerca de dois.  
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5.6.2.4 Pilar PO2-N3-R1 

Para o reforço deste pilar foi aplicada apenas uma camada de bandas de CFRP com 

0.117mm de espessura e 100mm de altura, exceptuando a primeira banda junto à base que 

foi realizada com 400mm de altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm ao longo 

da altura do pilar (capacidade resistente ao corte estimada de 310 kN). Neste pilar foi ainda 

realizado um reforço interior com três barras metálicas horizontais nos banzos, afastadas 

de 70mm, encontrando-se a primeira junto à base do pilar, mais concretamente encostada 

ao fundo da parte oca. Estas barras metálicas, com 40mm de largura, encontram-se 

apertadas contra as paredes dos banzos do pilar por intermédio de pregagens realizadas 

com varões roscados que atravessam as paredes, sendo apenas efectuado o aperto final 

após aplicação das mantas de carbono. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental encontra-se ilustrada na Figura 5.80, 

para a face Oeste do pilar. A primeira fendilhação do pilar foi visível quando se atingiu o 

drift de 0.21%, ainda com pequena espessura, verificando-se que nas faces Norte e Sul as 

fendas são praticamente horizontais e nas faces laterais as fendas são inclinadas, 

aumentando a sua inclinação com a proximidade da parte superior do pilar. Nos ciclos 

seguintes, para drift de cerca de 0.5% (ilustrado na Figura 5.80a), a dimensão dessas fendas 

aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar. Para um 

deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.80b), as fendas 

continuaram a aumentar de espessura tendo sido audíveis os primeiros sons das fibras a 

partir. Nesta altura, verificavam-se já bastantes fendas com elevada inclinação ao longo de 

toda a altura do pilar e danos nas bandas de CFRP que resultaram dessa fendilhação. 

Durante os ciclos de 20mm de deslocamento de topo e drift de 1.43%, as fendas do betão e 

das fibras desenvolveram-se ligeiramente, encontrando-se ilustradas na Figura 5.80c, mas 

observa-se um grande agravamento da abertura da fenda na base, nos lados Norte e Sul, 

portanto nos banzos traccionados, atingindo aproximadamente os 2mm. Quando se atingiu 

o deslocamento de topo de 25mm, para um drift de cerca de 1.8%, verificou-se a rotura 

total de três bandas de carbono na parte superior do pilar do lado Oeste, ilustradas na 

Figura 5.80d, tendo sido uma rotura brusca e com considerável ruído. Nos ciclos seguintes, 

verificou-se a generalização dos danos de corte ao longo de toda a altura do pilar, com o 

colapso de praticamente todas as bandas de CFRP, mostrando-se na Figura 5.81 os danos 

finais do pilar, em todas as faces.  
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a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 1.8%  

Figura 5.80: Evolução dos danos no pilar PO2-N3-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

       

a) face Este  b) face Sul  c) face Norte  d) face Oeste 

Figura 5.81: Danos finais no pilar PO2-N3-R1, correspondente a um drift de 2.14%. 

 

 

A partir desta ilustração dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar foi 

insuficiente para garantir uma ductilidade satisfatória, exibindo uma elevada fendilhação 

ao longo dos espaços entre bandas de carbono e atingindo-se o colapso do pilar logo após a 

rotura das primeiras bandas de CFRP. Assim, com esta rotura prematura por corte, não foi 

possível explorar o efeito do confinamento interior do pilar, conferido pelas barras 

metálicas, tendo-se optado por realizar novo reforço exterior com mantas de carbono, 

agora com duas camadas de fibras, à semelhança do que havia sido feito no caso anterior 
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(PO2-N2-R1) com características equivalentes a este. Tal reforço é descrito na secção 

seguinte. 

 

Na Figura 5.82, ilustra-se a comparação entre o pilar original e o reforçado (PO2-N2 e 

PO2-N3-R1), onde se constata um aumento de cerca de 20% em termos da força resistente 

máxima obtida, atingindo o valor previsto numericamente de 230 kN para um esforço axial 

de 250 kN, e do deslocamento convencional de rotura. 
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Figura 5.82: Resultados experimentais do pilar PO2-N3-R1. 

 

 

5.6.2.5 Pilar PO2-N3-R2 

Após o ensaio anterior, com rotura por corte devido ao colapso prematuro das bandas de 

carbono, foi realizado igual reforço exterior mas com duas camadas de banda de CFRP 

com 0.117mm de espessura e 100mm de altura, também com duas camadas na primeira 

banda junto à base e com 400mm de altura, continuando o espaçamento entre bandas igual 
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a 100mm. O reforço interior manteve-se inalterado, com barras metálicas horizontais na 

base do pilar. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental deste pilar encontra-se ilustrada na 

Figura 5.83, para a face Oeste do pilar. Como esperado, nos ciclos iniciais, os danos 

observados foram bastante semelhantes ao pilar anterior (PO2-N2-R1), até se atingir o drift 

de 2.14% (Figura 5.83c), não se tendo alterado significativamente o padrão de danos para o 

drift de 3.14% (ilustrado na Figura 5.83d) embora a abertura da fenda da base tenha 

aumentado bastante. Nesta fase do ensaio foi possível identificar o modo de rotura baseado 

na formação de rótula plástica na base do pilar. 

 

       
a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 2.14% d) drift de 3.14%  

Figura 5.83: Evolução dos danos no pilar PO2-N3-R2, vista do lado Oeste. 

 
 

 

Nos ciclos seguintes, tornou-se visível a intensificação dos danos na base, com 

encurvadura da armadura longitudinal e esmagamento do betão (Figura 5.84), causando 

uma gradual redução da capacidade do pilar (Figura 5.87). No entanto, neste caso, a 

encurvadura foi observada principalmente nos varões exteriores dos banzos, quando as 

mantas de CFRP perderam a capacidade de confinamento, uma vez que o reforço interior, 

com as referidas barras metálicas, foi bastante eficiente na redução das deformações 

internas dos banzos. 
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a) face Norte               b) pormenor da face Norte  c) face Este       d) pormenor da face Este 

Figura 5.84: Danos finais no pilar PO2-N3-R2, correspondente a um drift de 3.9%. 

 

 

No que se refere aos danos interiores do pilar, também captados durante o ensaio, ilustra-se 

a sua evolução na Figura 5.85 e na Figura 5.86, respectivamente para as faces Oeste e Este. 

Enquanto as bandas de CFRP não sofreram danos significativos, as fendas interiores foram 

consideravelmente ligeiras, como se ilustra nas imagens interiores até se atingir o drift de 

2.14%. Nos últimos ciclos, tornaram-se visíveis danos generalizados com o colapso da 

parte interior das paredes e encurvadura de alguns varões longitudinais das almas, 

principalmente na alma do lado Este ilustrada na Figura 5.86d, que, como já referido 

anteriormente, resultou numa rápida redução da capacidade do pilar. Com estas imagens 

interiores, confirma-se a eficiência das barras metálicas na redução das deformações 

internas do pilar, tendo-se apenas verificado uma elevada degradação do betão das faces 

interiores quando as fibras exteriores reduziram a sua capacidade de confinamento. 

 

    

a) drift de 0.93% b) drift de 2.14% c) drift de 3.14% d) drift de 3.9% 

Figura 5.85: Evolução dos danos no pilar PO2-N3-R2: vista interior da face Oeste. 

 

 



Ensaios Experimentais 

5.95 

    

a) drift de 0.93% b) drift de 2.14% c) drift de 3.14% d) drift de 3.9% 

Figura 5.86: Evolução dos danos no pilar PO2-N3-R2: vista interior da face Este. 

 

 

Como se pode ver a partir da Figura 5.83 e Figura 5.84, este reforço mostrou bom 

comportamento e significativas melhorias em comparação com o outro reforço exterior 

semelhante a este (PO2-N2-R1). Novamente o dimensionamento do reforço de corte 

permitiu uma excelente resposta, já que evitou o aparecimento de um mecanismo de rotura 

por corte e o colapso foi obtido por flexão, após a rotura dos varões longitudinais e o 

esmagamento do betão (Figura 5.84), para um elevado nível de deslocamento de topo do 

pilar.  

 

Como se pode observar nas respostas experimentais apresentadas na Figura 5.87 onde se 

comparam os resultados do pilar original com os respectivos reforços com duas camadas 

de bandas de CFRP (PO2-N2-R1 e PO2-N3-R2), este último apresentou novamente uma 

capacidade resistente superior ao original e, sobretudo, muito maior ductilidade. O 

aumento de ductilidade resulta em parte do confinamento conferido pelas mantas (e pelos 

reforços interiores) mas deve-se essencialmente ao facto de a rotura estar agora associada a 

um modo de flexão e não a um modo de rotura de corte como se observou no pilar original.  
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Figura 5.87: Comparação dos resultados experimentais do pilar PO2-N3-R2 com o pilar 
PO2-N2 antes e depois do seu reforço. 

 

 

5.6.3 Pilares da 3ª série (PO1-N4 a N6; PO2-N4 a N6) 

Finalmente, apresenta-se aqui o comportamento dos reforços realizados aos pilares da 

terceira série de betonagem, existindo igualmente dois tipos de pilares (quadrados e 

rectangulares), tendo-se procurado extrair conclusões sobre as várias soluções de reforço. 

 

5.6.3.1 Pilar PO1-N4-R1 

Neste pilar procurou-se obter um reforço ao corte com um acréscimo de 40% relativamente 

à força máxima mobilizável por flexão, cerca de 310 kN. Com este acréscimo procurou-se 

garantir que a rotura se viesse a verificar por flexão, mas agora com um valor de 

resistência ao corte um pouco superior ao adoptado em reforços anteriores que foi de 15%. 

Pretendeu-se ainda avaliar a influência de reduzir a altura da primeira banda mais junto à 



Ensaios Experimentais 

5.97 

fundação, nomeadamente na ductilidade máxima mobilizável. Assim, para o reforço foi 

aplicada apenas uma camada de bandas de CFRP com 0.117mm de espessura e 100mm de 

altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm ao longo da altura do pilar.  

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N4-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.88 e Figura 5.89, respectivamente para a face Oeste e 

Este do pilar. Para os ciclos iniciais do pilar, até se atingir o drift de 0.21%, a fendilhação 

observada foi bastante reduzida, correspondendo à reabertura das fendas horizontais da 

base nas faces Norte e Sul e formação de fendas inclinadas com pequena espessura nas 

faces laterais. Nos ciclos seguintes, para drift de cerca de 0.5% e ilustrado na Figura 5.88a, 

a dimensão dessas fendas aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura 

do pilar. Para um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.88b), 

as fendas continuaram a aumentar de espessura, tendo atingido inclinações bastante 

acentuadas na parte superior do pilar. Durante os ciclos de 20mm de deslocamento de topo 

e drift de 1.43%, foram audíveis os primeiros ruídos das fibras a partir e observados os 

primeiros danos nas bandas de CFRP, que resultaram da progressão da fendilhação 

ilustrada na Figura 5.88c para a face Oeste. No entanto, na base do pilar foi visível o 

destaque de algumas zonas da primeira banda de carbono, mais concretamente nos banzos 

comprimidos, parecendo corresponder a uma expansão lateral do betão nessa zona.  

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 1.8% 

Figura 5.88: Evolução dos danos no pilar PO1-N4-R1, vista do lado Oeste. 
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Quando se atingiu o deslocamento de topo de 25mm, para um drift de cerca de 1.8%, 

verificou-se a rotura total de três bandas de carbono na parte inferior do pilar do lado Este, 

ilustradas na Figura 5.89d, tendo sido uma rotura brusca e com considerável ruído. Nos 

ciclos seguintes, verificou-se o agravamento dos danos de corte nessa zona do pilar, com o 

colapso das cinco bandas de CFRP mais próximas da base, mostrando-se na Figura 5.90 os 

danos finais do pilar, para um drift de 2.14%.  

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 1.8% 

Figura 5.89: Evolução dos danos no pilar PO1-N4-R1, vista do lado Este. 

 

 

    

a) face Sul b) face Norte c) face Este d) pormenor da 
face Este 

Figura 5.90: Danos finais no pilar PO1-N4-R1, correspondente a um drift de 2.14%. 
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A partir desta ilustração dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar foi 

insuficiente para garantir uma ductilidade satisfatória, atingindo-se o colapso do pilar logo 

após a rotura das primeiras bandas de CFRP. Assim, com esta rotura prematura por corte 

do pilar, não foi possível avaliar a influência de reduzir a altura da primeira banda mais 

junto à fundação, já que ao contrário de outros reforços a altura da primeira banda é de 

apenas 100mm, na ductilidade máxima mobilizável. No entanto, este reforço uniforme do 

pilar em altura conduziu a uma rotura das bandas de carbono junto à base, sendo explicável 

o colapso nessa zona pela concentração de tensões resultantes de efeitos de corte e de 

flexão.  

 

Na Figura 5.91, ilustra-se a comparação entre o pilar original e o respectivo pilar reforçado 

(PO1-N4 e PO1-N4-R1), onde se constata um aumento ligeiro na força resistente máxima 

atingida, atingindo o valor previsto numericamente de 185 kN, mas tendo-se verificado a 

rotura prematura da bandas de reforço, não permitindo obter significativas melhorias no 

nível de deslocamento máximo. 
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Figura 5.91: Resultados experimentais do pilar PO1-N4-R1. 
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5.6.3.2 Pilar PO2-N4-R1 

Para o reforço deste pilar foram aplicadas duas camadas de bandas de CFRP com 0.117mm 

de espessura e 100mm de altura, excepto a primeira banda junto à base que foi realizada 

com 300mm de altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm ao longo da altura do 

pilar (capacidade resistente estimada ao corte de 620 kN). Neste pilar foi ainda realizado 

um reforço interior semelhante ao pilar rectangular anterior (PO2-N3-R1), consistindo em 

três barras metálicas horizontais nos banzos, afastadas de 70mm, encontrando-se a 

primeira junto à base do pilar, mais concretamente encostada ao fundo da parte oca.  

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO2-N4-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.92, para a face Oeste do pilar. A primeira fendilhação do 

pilar, ainda com pequena espessura, foi registada nas faces Norte e Sul, com fendas 

praticamente horizontais e, nas faces laterais, com fendas diagonais que aumentam a sua 

inclinação com a proximidade da parte superior do pilar, para drift de cerca de 0.5% como 

é ilustrado na Figura 5.92a. A dimensão dessas fendas progrediu e desenvolveram-se novas 

fendas ao longo da altura do pilar, para um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift 

de 0.93%; Figura 5.80b), sendo audíveis os primeiros sons da fibras a romper. Durante os 

ciclos de 20mm de deslocamento de topo e drift de 1.43%, verificavam-se já bastantes 

fendas nos intervalos entre bandas de fibras de carbono ao longo de toda a altura do pilar, 

ilustradas na Figura 5.92c, e, também, os primeiros danos nas bandas de CFRP resultantes 

dessa fendilhação. Nos ciclos seguintes (Figura 5.92d), as fendas do betão e das fibras 

desenvolveram-se ligeiramente, mantendo globalmente o padrão de fissuração obtido 

anteriormente, existindo o aparecimento de novas fendas com desenvolvimento horizontal, 

na primeira banda de CFRP junto à base e, portanto, ortogonais à direcção de 

funcionamento das fibras de carbono. Quando se atingiu um drift de cerca de 2.5%, 

verificou-se a rotura total da primeira banda de carbono aplicada na parte superior do pilar 

do lado Este, ilustrada na Figura 5.93a, parecendo resultar de uma zona de fragilidade na 

ligação entre a nova betonagem da parede lateral e o cabeçote original do pilar. Uma vez 

que se pretendia avaliar o comportamento em flexão do pilar, nomeadamente a eficiência 

dos reforços no confinamento da base do pilar e portanto na sua ductilidade, o ensaio foi 

interrompido nesta fase de forma a reforçar convenientemente ao corte o pilar em toda a 

sua altura, garantindo que não existisse qualquer ponto de fragilidade e que o modo de 
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rotura se verifique por flexão, sendo ilustrados na Figura 5.93 os danos atingidos no pilar 

até essa fase do ensaio, para todas as faces.  

 

  

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 2.14% 

Figura 5.92: Evolução dos danos no pilar PO2-N4-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

  

a) face Este b) face Sul c) face Norte d) face Oeste 

Figura 5.93: Danos finais no pilar PO2-N4-R1, correspondente a um drift de 2.5%. 

 

 

A partir da observação destes danos é possível verificar que o reforço deste pilar gerou 

uma zona de fragilidade e que se atingiu o colapso logo após a rotura da banda de CFRP 

dessa zona. No entanto, até essa altura o pilar reforçado exibiu uma elevada fendilhação ao 

longo dos espaços entre bandas de carbono. Assim, com esta rotura prematura por corte, 

não foi possível explorar o efeito do confinamento interior do pilar, conferido pelas barras 
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metálicas, tendo-se optado por realizar novo reforço da zona onde se deu a rotura, de forma 

a conseguir-se explorar a ductilidade do pilar. Na Figura 5.94, ilustra-se a comparação 

entre o pilar original e o reforçado (PO1-N4 e PO1-N4-R1), onde se constata, ainda assim, 

que o valor da força resistente máxima estimada foi atingido, correspondendo a um 

aumento superior a 50% em relação ao pilar original, mas sem grandes melhorias no nível 

de deslocamento máximo. 
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Figura 5.94: Resultados experimentais do pilar PO2-N4-R1. 

 

 

5.6.3.3 Pilar PO2-N4-R2 

Após o ensaio anterior, com rotura por corte devido ao colapso prematuro das bandas de 

carbono, foi realizada apenas uma reparação da zona danificada no mesmo pilar, 

mantendo-se inalterado o restante reforço exterior com duas camadas de banda de CFRP. 

O reforço interior também se manteve igual, com barras metálicas horizontais na base do 

pilar. 
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A evolução dos danos durante o ensaio experimental encontra-se ilustrada na Figura 5.95, 

para a face Oeste do pilar. Como esperado, nos ciclos iniciais, os danos observados foram 

bastante semelhantes ao ensaio anterior (PO2-N4-R1), até se atingir o drift de 2.14% 

(Figura 5.95c), não se tendo alterado significativamente o padrão de danos para o drift de 

2.5%, ilustrado na Figura 5.95d, embora a abertura da fenda da base tenha aumentado 

consideravelmente. Assim, nesta fase do ensaio parece ser possível identificar que o pilar 

apresenta um comportamento baseado na formação de rótula plástica na sua base, 

aparentando uma estabilização da abertura de fendas nas faces laterais. No entanto, nos 

ciclos seguintes com drift de cerca de 2.8% a primeira banda de CFRP mais próxima da 

fundação sofreu uma rotura brusca, como se ilustra na Figura 5.96a, onde se pode observar 

o colapso da totalidade da manta com 30 cm de altura numa das arestas da face Este. Logo 

a seguir, a segunda banda de fibras de carbono teve igualmente uma rotura total. 

 

   

a) drift de 0.93% b) drift de 1.43% c) drift de 2.14% d) drift de 2.5% 

Figura 5.95: Evolução dos danos no pilar PO2-N4-R2, vista do lado Oeste. 
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a) face Este b) face Sul c) face Norte d) face Oeste 

Figura 5.96: Danos finais no pilar PO2-N4-R2, correspondente a um drift de 2.8%. 

 

 

No que se refere aos danos interiores do pilar, também visualizados durante o ensaio, 

ilustra-se a sua evolução na Figura 5.97 e na Figura 5.98, respectivamente para face Oeste 

e Este. Enquanto as bandas exteriores de CFRP não sofreram danos significativos, as 

fendas interiores foram bastante ligeiras, como se ilustra nas imagens interiores até se 

atingir o drift de 2.5%. Nos últimos ciclos, quando de dá o colapso das fibras de carbono, 

tornaram-se visíveis danos generalizados na parte interior das paredes das almas, 

principalmente na alma do lado Este ilustrada na Figura 5.98d, que resultou numa rápida 

redução da capacidade do pilar. Com estas imagens interiores, confirma-se a eficiência das 

barras metálicas na redução das deformações internas do pilar, tendo-se apenas verificado 

uma elevada degradação do betão das faces interiores quando as fibras exteriores 

reduziram a sua capacidade de confinamento. 

 

    

a) drift de 0.93% b) drift de 2.14% c) drift de 2.5% d) drift de 2.8% 

Figura 5.97: Evolução dos danos no pilar PO2-N4-R2, vista interior da face Oeste. 
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a) drift de 0.93% b) drift de 2.14% c) drift de 2.5% d) drift de 2.8% 

Figura 5.98: Evolução dos danos no pilar PO2-N4-R2, vista interior da face Este. 

 

 

Como se pode ver a partir das figuras anteriores, este reforço mostrou bom 

comportamento, nomeadamente em termos de deslocamento máximo atingido. Novamente 

o dimensionamento do reforço de corte permitiu uma excelente resposta, já que evitou o 

aparecimento de um mecanismo de rotura por corte e o colapso foi obtido por flexão, após 

a rotura da banda de CFRP mais junto à base do pilar.  

 

Como se pode observar nas respostas experimentais apresentadas na Figura 5.99, onde se 

comparam os resultados do pilar original com os respectivos reforços com duas camadas 

de bandas de CFRP (PO2-N4-R1 e PO2-N4-R2), este último apresentou novamente uma 

capacidade resistente superior ao original e alguma melhoria na ductilidade. O aumento de 

ductilidade resulta em parte do confinamento conferido pelas mantas mas deve-se 

essencialmente ao facto de a rotura estar agora associada a um modo de flexão e não a um 

modo de rotura de corte como se observou no pilar original.  

 

Este ensaio permitiu concluir que, após a reparação e o reforço da parte superior do pilar, 

este acabou por ter comportamento semelhante ao anterior devido ao facto de agora se ter 

atingido a rotura das fibras numa zona mais perto da base, provavelmente devido a ter-se 

verificado uma acumulação de danos resultante de ensaios prévios. De qualquer modo, 

estas roturas do segundo ensaio permitem concluir que muito provavelmente este nível de 

reforço com fibras tem a sua rotura com valores de corte próximos dos impostos por este 

ensaio. 
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Figura 5.99: Comparação dos resultados experimentais do pilar PO2-N4-R2. 

 

 

5.6.3.4 Pilar PO1-N5-R1 

Com o reforço deste pilar procurou-se obter um reforço ao corte correspondente a um 

acréscimo de cerca de 40% relativamente à força máxima mobilizável por flexão. Para a 

concretização desta solução foi aplicada apenas uma camada de bandas de CFRP com 

0.117mm de espessura e 100mm de altura, exceptuando a primeira banda junto à base que 

foi realizada com 200mm de altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm ao longo 

da altura do pilar.  

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N5-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.100, para a face Oeste do pilar. Para os ciclos iniciais do 

pilar, até se atingir o drift de 0.21%, a fendilhação observada foi bastante reduzida, 

correspondendo à reabertura das fendas horizontais da base nas faces Norte e Sul e 

formação de fendas inclinadas com pequena espessura nas faces laterais. Nos ciclos 

seguintes, para drift de cerca de 0.5% e ilustrado na Figura 5.100a, a dimensão dessas 

fendas aumentou e desenvolveram-se novas fendas ao longo da altura do pilar. Para um 
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deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.100b), as fendas 

continuaram a aumentar de espessura, tendo atingido inclinações bastante acentuadas na 

parte superior do pilar. Durante os ciclos de 20mm de deslocamento de topo e drift de 

1.43%, foram audíveis os primeiros ruídos das fibras a romper e observados os primeiros 

danos nas bandas de CFRP que resultaram da progressão da fendilhação, ilustrada na 

Figura 5.100c para a face Oeste.  

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 3.14% 

Figura 5.100: Evolução dos danos no pilar PO1-N5-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

Nos ciclos seguintes, verificou-se que o padrão de fendas nas faces do pilar não sofreu 

significativas alterações, embora a abertura de fendas tenha progredido globalmente em 

todo o pilar, mas com maior expressão na base das faces Norte e Sul, correspondendo aos 

banzos que se encontram traccionados nas diversas fases dos ciclos. De facto, observando 

também a Figura 5.102 onde se apresenta a resposta deste pilar reforçado, parece que nesta 

fase do ensaio já se atingiu a força máxima horizontal, sendo agora explorada a sua 

ductilidade disponível através da formação de rótula plástica na base do pilar e 

mobilização do comportamento em cedência das armaduras longitudinais. Assim, apenas 

durante os ciclos em que se atingiu um drift de 3.14%, ilustrado na Figura 5.100d, foi 

aparente uma ligeira degradação da força máxima atingida no topo do pilar. No terceiro 

ciclo com esta amplitude de deslocamento verificou-se, inclusive, a rotura parcial da banda 

de carbono junto à base do pilar no canto Noroeste. Nos ciclos seguintes, ocorreu o 

agravamento dos danos nessa zona do pilar, com a progressão do colapso da banda de 
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CFRP mais próximas da base e correspondente perda do seu efeito de confinamento, 

mostrando-se na Figura 5.101 os danos finais do pilar para um drift de 3.9%.  

 

    

a) face Este  b) face Norte c) face Sul d) face Oeste 

Figura 5.101: Danos finais no pilar PO1-N5-R1, correspondente a um drift de 3.9%. 

 

 

A partir da observação dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar foi 

suficiente para garantir uma ductilidade satisfatória, atingindo-se o colapso do pilar 

unicamente após a rotura da primeira banda de CFRP mais junto à base. Assim, a rotura 

por corte foi evitada, sendo possível avaliar a ductilidade disponível.  

 

Na Figura 5.102 ilustra-se a comparação entre o pilar original e o reforçado (PO1-N5 e 

PO1-N5-R1), onde se constata um aumento na força resistente máxima atingida de cerca 

de 20%. Devido à prevenção de rotura por corte e melhoria do confinamento na base, 

verificam-se também significativos aumentos no nível de deslocamento máximo atingido e 

consequente ganho em ductilidade disponível, atingindo-se agora um valor de ductilidade 

em deslocamento de cerca de 3. 
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Figura 5.102: Resultados experimentais do pilar PO1-N5-R1. 

 

 

5.6.3.5 Pilar PO2-N5-R1 

Neste pilar procurou-se realizar um reforço ao corte “exactamente” para a força máxima 

mobilizável por flexão, portanto sem qualquer margem de segurança, tentando assim 

comprovar o critério de dimensionamento ao corte utilizado. Deste modo, foi aplicada uma 

camada de bandas de CFRP com 0.117mm de espessura e 100mm de altura, sendo o 

espaçamento entre bandas de 100mm ao longo da altura do pilar. No entanto, ao contrário 

de todos os outros reforços, foi deixado um espaço livre de 100mm junto à base, antes da 

primeira banda. Assim, com este reforço, onde não existe confinamento adicional das 

secções da base do pilar por efeito da primeira banda de carbono, procurou-se também 

analisar a ductilidade disponível de um pilar original se não tivesse rotura por corte. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental encontra-se ilustrada na Figura 5.103, 

para a face Oeste do pilar. Nos ciclos com drift inferior a 0.5%, ilustrados na 

Figura 5.103a, foram registadas as primeiras fendas do pilar nas faces Norte e Sul, com 

orientação praticamente horizontal e, nas faces laterais, com inclinação que aumenta ao 
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longo da altura do pilar. A dimensão dessas fendas progrediu e desenvolveram-se novas 

fendas para um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.103b), 

sendo audíveis os primeiros ruídos das fibras a romper. Durante os ciclos de 20mm de 

deslocamento de topo e drift de 1.43%, verificavam-se já bastantes fendas nos intervalos 

entre bandas de fibras de carbono ao longo de toda a altura do pilar, ilustradas na 

Figura 5.103c, e, também, os primeiros danos nas bandas de CFRP resultantes dessa 

fendilhação. Nos ciclos seguintes (Figura 5.103d), as fendas do betão e das fibras 

desenvolveram-se ligeiramente, mantendo globalmente o padrão de fissuração obtido 

anteriormente, verificando-se o aparecimento de novas fendas com desenvolvimento 

horizontal, nas faces Norte e Sul, e com orientação praticamente vertical nos cantos do 

pilar próximos da base, devido à elevada compressão nessas zonas e consequente 

esmagamento do betão de recobrimento.  

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 2.14% 

Figura 5.103: Evolução dos danos no pilar PO2-N5-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

Quando se atingiu pela primeira vez o drift de 2.5%, deu-se a rotura total de uma banda de 

carbono do lado Oeste, como ilustrado na Figura 5.104d; mais especificamente este 

colapso verificou-se na terceira banda, a contar de baixo, e no canto Sudoeste. Nesta fase, 

o ensaio foi interrompido de forma a reforçar convenientemente ao corte o pilar em toda a 

sua altura, garantindo que não existisse qualquer ponto de fragilidade e que o modo de 

rotura se verificasse por flexão, sendo ilustrados na Figura 5.104 os danos atingidos no 

pilar até essa fase do ensaio, para todas as faces.  
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a) face Este b) face Sul c) face Norte d) face Oeste 

Figura 5.104: Danos finais no pilar PO2-N5-R1, correspondente a um drift de 2.5%. 

 

 

A partir da observação dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar, sem 

qualquer margem de segurança, originou uma rotura prematura de uma banda de CFRP 

numa das faces laterais do pilar, o que conduziria a um colapso do pilar por insuficiente 

capacidade de corte. No entanto, como se pretendia avaliar o comportamento em flexão do 

pilar, optou-se por realizar novo reforço da zona onde se deu a rotura, de forma a 

conseguir-se explorar a sua ductilidade. Na Figura 5.105, ilustra-se a comparação entre o 

pilar original e o reforçado (PO2-N5 e PO2-N5-R1), onde se constata, ainda assim, um 

aumento de cerca de 50% na força resistente máxima atingida, para sensivelmente o 

mesmo nível de deslocamento. 
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Figura 5.105: Resultados experimentais do pilar PO2-N5-R1. 

 

 

5.6.3.6 Pilar PO2-N5-R2 

Após o ensaio anterior, com rotura prematura das fibras de CFRP, foi realizada uma 

reparação da zona danificada e manteve-se a configuração do restante reforço exterior, mas 

aumentando para duas camadas de banda de CFRP ao longo de toda a altura do pilar. Para 

este pilar foi adoptada a estratégia de prosseguir o ensaio do reforço anterior, tendo-se 

efectuado apenas um conjunto de três ciclos com drift de 1.43% antes de se atingir o 

máximo drift do reforço anterior de 2.5% (cerca de 35mm de deslocamento positivo de 

topo). 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental encontra-se ilustrada na Figura 5.106, 

para a face Oeste do pilar. Na Figura 5.106a pode verificar-se o estado inicial deste reforço 

ainda sem qualquer fendilhação visível. Como esperado, nos ciclos com drift de 1.43% 

(Figura 5.106b), os danos observados foram bastante semelhantes ao do ensaio anterior 

(PO2-N5-R1). O padrão de danos não se alterou significativamente para o drift de 2.5%, 

ilustrado na Figura 5.106c, embora a abertura da fenda da base tenha aumentado 
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consideravelmente. Nesta fase do ensaio foi possível identificar ruídos das fibras a romper 

ou a destacarem-se do betão. No primeiro ciclo seguinte, com drift de cerca de 2.9%, as 

quatro primeiras bandas de CFRP mais próximas da fundação do lado Oeste sofreram uma 

rotura brusca, como se ilustra na Figura 5.106d e Figura 5.107d, onde se pode observar o 

colapso dessas mantas com 10cm de altura. Na Figura 5.107 encontram-se ilustrados os 

danos finais do pilar, para um drift de 2.9%, segundo várias perspectivas.  

 

    

a) drift de 0.21% b) drift de 1.43% c) drift de 2.5% d) drift de 2.9% 

Figura 5.106: Evolução dos danos no pilar PO2-N5-R2, vista do lado Oeste. 

 

 

  

a) face Este b) face Sul c) face Norte d) face Oeste 

Figura 5.107: Danos finais no pilar PO2-N5-R2, correspondente a um drift de 2.9%. 
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No que se refere aos danos interiores do pilar, também observados durante o ensaio, 

ilustra-se a sua evolução na Figura 5.108, para face Oeste. Enquanto as bandas exteriores 

de CFRP não sofreram danos significativos, as fendas interiores foram bastante contidas, 

como se ilustra nas imagens interiores até se atingir o drift de 2.5%. Nos últimos ciclos, 

quando se dá o colapso das fibras de carbono, tornaram-se visíveis danos generalizados na 

parte interior das paredes das almas, principalmente na alma do lado Oeste ilustrada na 

Figura 5.108d, que resultou numa rápida redução da capacidade do pilar. 

 

    

a) drift de 0.21% b) drift de 1.43% c) drift de 2.5% d) drift de 2.9% 

Figura 5.108: Evolução dos danos no pilar PO2-N5-R2, vista interior da face Oeste. 

 

 

Na Figura 5.109 podem observar-se as respostas experimentais onde se comparam os 

resultados do pilar original com os reforços de uma e duas camadas de bandas de CFRP, 

respectivamente, PO2-N5-R1 e PO2-N5-R2. A partir da resposta experimental e das 

figuras anteriores pode concluir-se que este reforço mostrou um comportamento pouco 

satisfatório, nomeadamente em termos de deslocamento máximo atingido. De facto, o 

dimensionamento do reforço não evitou o aparecimento de um mecanismo de rotura por 

corte e o colapso foi obtido após a rotura das bandas de CFRP mais junto à base do pilar. 

Devido a ter-se efectuado o segundo reforço (com duas camadas de CFRP) sem a 

reparação das fissuras nas paredes das almas do pilar parece ter conduzido a uma rotura 

prematura das fibras. Ainda assim, este reforço apresentou novamente uma capacidade 

resistente superior ao original.  
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Figura 5.109: Comparação dos resultados experimentais do pilar PO2-N5-R2. 

 

 

5.6.3.7 Pilar PO1-N6-R1 

Para o reforço deste pilar foi aplicada apenas uma camada de bandas de CFRP com 

0.117mm de espessura e 100mm de altura, sendo o espaçamento entre bandas de 100mm 

ao longo da altura do pilar. Com este reforço procurou-se obter um reforço ao corte 

óptimo, correspondente a um acréscimo de cerca de 40% relativamente à força máxima 

mobilizável por flexão. 

 

A evolução dos danos durante o ensaio experimental do pilar reforçado PO1-N6-R1 

encontra-se ilustrada na Figura 5.110, para a face Oeste do pilar. Para os ciclos iniciais do 

pilar, até se atingir o drift de 0.21%, a fendilhação observada foi bastante reduzida, 

correspondendo à reabertura das fendas horizontais da base nas faces Norte e Sul e 

formação de fendas inclinadas com pequena espessura nas faces laterais. Nos ciclos 

seguintes, para drift de cerca de 0.5% e ilustrado na Figura 5.110a, a fendilhação 

desenvolveu-se muito ligeiramente, mas continuando a concentrar-se na metade inferior do 

pilar. Para um deslocamento do topo do pilar de 13mm (drift de 0.93%; Figura 5.110b), as 
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fendas continuaram a aumentar de espessura e desenvolveram-se novas fendas ao longo da 

altura do pilar, tendo atingido inclinações bastante acentuadas na parte superior do pilar. 

Durante os ciclos de 20mm de deslocamento de topo e drift de 1.43%, foram audíveis os 

primeiros ruídos das fibras a romper e observados os primeiros danos nas bandas de CFRP, 

que resultaram da progressão da fendilhação, ilustrada na Figura 5.110c para a face Oeste. 

Nos ciclos seguintes, verificou-se que o padrão de fendas nas faces do pilar não sofreu 

significativas alterações, embora a abertura de fendas tenha progredido globalmente em 

todo o pilar. Quando se atingiu um drift de 3.14%, ilustrado na Figura 5.110d, verificou-se 

que a progressão das fendas começou a produzir a rotura parcial de algumas bandas de 

carbono, sendo bastante audíveis os ruídos destas fibras a romper. Nos ciclos seguintes, 

verificou-se o agravamento dos danos no pilar, com a progressão da rotura parcial de 

algumas bandas de CFRP, mas sendo a mais próxima da base aquela que sofreu primeiro o 

colapso total, como se mostra na Figura 5.111, onde se ilustram os danos finais do pilar, 

para um drift de 3.9%. Assim, perdeu-se o efeito de confinamento junto à base do pilar e, 

consequentemente, verificou-se uma elevada deterioração do betão nessa zona do pilar, 

sendo inclusive registado que a armadura longitudinal sofreu fenómenos de encurvadura. 

 

    

a) drift de 0.5% b) drift de 0.93% c) drift de 1.43% d) drift de 3.14% 

Figura 5.110: Evolução dos danos no pilar PO1-N6-R1, vista do lado Oeste. 

 

 

De facto, observando também a Figura 5.112, na qual se apresenta a resposta cíclica deste 

pilar reforçado, é possível identificar uma zona onde se atingiu a força horizontal máxima 

do pilar e se explorou a sua ductilidade, mantendo-se o valor de patamar até se atingir um 
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drift de cerca de 3.14%, seguindo-se uma degradação significativa dessa força horizontal 

aplicada no topo do pilar. 

 

    

a) face Este  b) face Norte c) face Sul d) face Oeste 

Figura 5.111: Danos finais no pilar PO1-N6-R1, correspondente a um drift de 3.9%. 

 

 

A partir da observação dos danos é possível verificar que o reforço deste pilar foi 

suficiente para garantir uma ductilidade satisfatória, atingindo-se o colapso do pilar 

unicamente após a rotura da primeira banda de CFRP mais junto à base. Assim, a rotura 

por corte foi evitada, sendo possível avaliar a ductilidade disponível.  

 

Na Figura 5.112, ilustra-se a comparação entre o pilar original e o reforçado (PO1-N6 e 

PO1-N6-R1), onde se constata que a força resistente máxima atingida foi sensivelmente 

idêntica, confirmando-se que no pilar original já tinha sido atingida uma força horizontal 

de patamar, associada a um comportamento de flexão. Devido à prevenção de rotura por 

corte e melhoria do confinamento na base, verificam-se significativos aumentos no nível 

de deslocamento máximo atingido e consequente ganho em ductilidade disponível, 

atingindo-se agora um valor de ductilidade em deslocamento de aproximadamente 3. 
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Figura 5.112: Resultados experimentais do pilar PO1-N6-R1. 

 

 

 

5.7 Conclusões 

Para o ensaio de pilares submetidos a acções cíclicas concebeu-se um sistema de ensaio 

que permite a aplicação simultânea de uma carga axial e uma força horizontal com 

grandeza e sentido variável, encontrando-se preparado para a aplicação de forças 

horizontais em duas direcções ortogonais. O sistema permite ensaiar pilares com uma 

escala razoável, de 1:2 para pilares de edifícios até 1:4 para pilares de pontes, e tem como 

particularidade o facto de manter a carga axial numa posição invariável.  

 

Sendo o sistema de aplicação da carga axial inovador foi necessário realizar alguns testes 

preliminares, com um pilar metálico articulado na base, para interpretar o seu 

funcionamento e avaliar o nível das forças envolvidas no atrito e no pórtico vertical, para 

deste modo calibrar todos os componentes do sistema.  
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O sistema de ensaio desenvolvido veio a demonstrar uma grande capacidade para a 

realização dos ensaios pretendidos, permitindo que um ensaio cíclico completo se 

realizasse num tempo relativamente curto, e evidenciou uma grande fiabilidade.  

 

O conjunto de pilares ensaiados consistiu em 12 provetes subdivididos em dois tipos de 

pilares de betão armado com secção oca, um primeiro de secção quadrada de 450mm com 

paredes de 75mm de espessura e um segundo de secção rectangular com 450mm x 900 

mm, também com uma espessura das paredes de 75mm. Estes pilares, depois de serem 

ensaiados ciclicamente, foram, posteriormente, reforçados e novamente ensaiados. Assim, 

realizaram-se três conjuntos de ensaios: pilares com secção quadrada, com secção 

rectangular e reforçados.  

 

Nos dois ensaios que se realizaram em primeiro lugar conclui-se que não foi conseguido 

um completo controlo do esforço axial aplicado, aspecto que veio a ser corrigido para 

todos os restantes ensaios, mas que não deverá ter atingido valores muito diferentes dos 

inicialmente previstos, já que os valores máximos de força horizontal obtidos nesses 

ensaios estão de acordo com os valores previstos para a capacidade resistente dos pilares. 

 

A comparação dos ensaios do pilar PO1-N1 com os de um pilar semelhante ensaiado 

experimentalmente no Laboratório da Universidade de Pavia, em Itália, permitiu concluir 

que, apesar de os sistemas de ensaio serem significativamente diferentes no que se refere à 

aplicação da força vertical, os resultados obtidos são razoavelmente concordantes no que 

se refere aos aspectos principais do comportamento deste tipo de pilares.   

 

Para os pilares ocos, a capacidade resistente ao corte encontra-se significativamente 

reduzida em relação aos pilares rectangulares com iguais dimensões exteriores, enquanto a 

resistência à flexão se mantém praticamente inalterada. Este aspecto, que esteve presente 

na generalidade dos ensaios realizados, foi objecto de particular atenção ao longo de toda a 

campanha experimental. A fiabilidade do sistema de ensaio foi ainda comprovada através 

do ensaio de dois pilares com características idênticas (PO1-N2 e PO1-N3) em que foi 

possível verificar que os danos foram bastante semelhantes. 

 

Em termos gerais, nos ensaios em que a rotura por corte foi preponderante podem 

salientar-se os seguintes principais aspectos: aparecimento de fendas concentradas na parte 



Capítulo 5 
 

5.120 

inferior do pilar logo para os ciclos iniciais, sendo as fendas nas faces laterais pouco 

inclinadas e, nos banzos, claramente horizontais e afastadas com a distância entre estribos, 

correspondendo esta fase ao início de fendilhação do betão; nos ciclos seguintes, para um 

drift de 1%, as fendas nas almas agravam-se significativamente, atingindo a totalidade do 

pilar em altura, com aberturas superiores a 1.0mm, enquanto nos banzos continuam a ser 

observados danos pouco significativos, com fendas bastante distribuídas e abertura ainda 

inferior a 0.25mm, indicando estes danos já claramente as deformações de corte com uma 

força aplicada próxima da força máxima de pico; para valores superiores do drift, de 1.5%, 

as fendas anteriores progridem, agora com aberturas superiores a 1.5mm, começando a 

ocorrer o início do esmagamento de algum betão de recobrimento das faces laterais; no fim 

do ensaio, verificam-se danos muito acentuados nas almas do pilar, com o betão de 

recobrimento a destacar-se, por efeito dos mecanismos de abertura e fecho das fendas de 

corte, observando-se nos banzos um menor nível de danos, com fissuras praticamente 

horizontais, nos pilares quadrados e com alguma inclinação, devido ao efeito de shear lag, 

nos rectangulares. Os danos no interior do pilar, que foram também monitorizados por 

intermédio de câmaras de vídeo, encontrando-se em correspondência com os padrões de 

fendilhação observados externamente, isto é, fendas com alguma expressão para o drift de 

1,0 % e esmagamento bastante generalizado nas almas no fim do ensaio. 

 

O ensaio de pilares com uma capacidade resistente ao corte e flexão de valor muito 

semelhante (PO1-N2 e PO1-N3) evidenciou uma resposta com um valor da força máxima 

aquém da capacidade de flexão do pilar para o início de cedência da armadura longitudinal. 

Admite-se que esta redução da capacidade verificada no ensaio, relativamente ao previsto 

numericamente, se possa dever ao facto de sendo as capacidades resistente ao corte e 

flexão de valor muito semelhante se possa ter verificado uma antecipação do valor de 

rotura, nomeadamente devido ao esmagamento do betão da base. 

 

O ensaio de dois pilares com a mesma capacidade resistente à flexão e ao corte (PO1-N4 e 

PO1-N5) mas com diferente pormenorização da armadura dos estribos, em que num deles 

se adoptou as prescrições do EC8, permitiu concluir que neste se observou um controlo 

ligeiramente melhor da fendilhação das almas numa fase inicial do ensaio, concentrado 

posteriormente a zona de destaque do betão do recobrimento em duas linhas praticamente 

verticais, tanto nas faces exterior como nas faces interiores, correspondendo essas linhas ao 

limite do laço central dos estribos.  
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A comparação entre pilares em que apenas difere a quantidade de armadura transversal 

(PO1-N5 e PO1-N6) evidenciou que o aumento da armadura transversal permite explorar a 

armadura de flexão de modo a obter-se uma força máxima igual ao valor limite previsto, 

obter globalmente um melhor controlo da fendilhação, em comparação com o pilar com 

menor armadura transversal para os mesmos níveis de deslocamento imposto, e atingir um 

maior deslocamento de rotura e final, com o correspondente melhoramento da ductilidade, 

embora sem ser muito significativo, já que a rotura se veio a verificar por corte. 

 

Um dos primeiros ensaios com pilares rectangulares teve como objectivo evidenciar a 

influência do esforço axial. Assim, a resposta experimental dos pilares PO2-N2 e PO2-N3 

mostrou, como o esperado, que o pilar com maior esforço axial apresenta uma maior 

rigidez inicial e uma força máxima superior, estando este acréscimo em concordância com 

a previsão dos valores da capacidade resistente obtidos numericamente. 

 

Nos ensaios dos pilares rectangulares verificou-se que a rotura se verificou essencialmente 

por corte, devido ao aumento dos banzos, relativamente aos pilares quadrados, e ao facto 

de a armadura ser de uma classe superior à prevista, e com uma significativa influência do 

efeito de “shear lag”, evidente no padrão de danos obtidos no decorrer dos ensaios.  

 

Os valores de força máxima atingidos são próximos do previsto numericamente para a 

capacidade resistente de corte, embora, em alguns casos, a resposta experimental tenha 

atingido um pico de força com valor ligeiramente superior ao estimado. Observou-se, 

ainda, na resposta global expressa pelo diagrama força-deslocamento dos pilares, que 

muitos deles sofrem uma acentuada degradação nos 3 ciclos de cada amplitude, ocorrendo 

uma redução do nível de força atingida, associada à degradação de rigidez resultante da 

fendilhação de corte. Em consequência desta fendilhação, a componente de deformação de 

corte aumenta nos segundos e terceiros ciclos, resultando portanto uma menor exigência da 

deformação de flexão, o que se reflecte na redução do nível de força observado. 

 

A comparação entre pilares rectangulares em que apenas difere a quantidade de armadura 

transversal (PO2-N4 e PO2-N5) permitiu extrair conclusões semelhantes às já obtidas nos 

ensaios dos pilares rectangulares. Assim, pode observar-se que o pilar PO2-N5 tem maior 

rigidez inicial e força máxima ligeiramente superior, devido ao facto de existir uma 
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duplicação de estribos numa zona central das almas, conferindo maior rigidez enquanto a 

fendilhação é reduzida. Depois os danos aumentam significativamente e com elevada 

concentração em duas linhas praticamente verticais, correspondendo essas linhas ao limite 

do laço central dos estribos nas almas. 

 

A avaliação das contribuições relativas das componentes de deformação por flexão e por 

corte, permitiu confirmar que inicialmente a percentagem de deformação por corte é 

bastante reduzida, mas que quando o nível de deslocamentos aumenta, esta percentagem 

pode atingir valores significativamente elevados, da ordem dos 70% a 75% da deformação 

total. A evolução das componentes de deformação por corte e por flexão do pilar PO2-N5 

(com um pormenorização de estribos de acordo com o EC8) evidenciou que a componente 

de deformação por corte é menor inicialmente mas que a partir dum determinado nível as 

componentes são praticamente iguais nos dois pilares. 

 

No ensaio do pilar PO2-N6 observou-se o efeito da duplicação da área de armadura 

transversal, tendo-se conseguido melhorias significativas no comportamento cíclico, com 

um nível de força igual ao previsto numericamente, mas não sendo ainda suficiente para 

atingir o nível de força associado ao início de cedência dos varões longitudinais. No 

entanto, o nível de força residual obtido no final do ensaio deste pilar é apenas ligeiramente 

inferior ao valor máximo de pico do pilar semelhante mas com menor armadura 

transversal, e ocorre para um deslocamento praticamente duplo deste último. De facto, 

neste pilar, com o dobro da área de armadura transversal relativamente ao pilar PO2-N4, 

foi possível controlar melhor a componente de deformação por corte, sendo portanto maior 

a componente de deformação por flexão e exigindo, desta forma, maiores extensões na 

armadura longitudinal. No entanto, dado que a rotura se verificou por corte, não foi 

possível avaliar a eficiência da pormenorização da armadura transversal com vista a 

prevenir a encurvadura da armadura longitudinal, procurando-se futuramente extrair 

conclusões a esse respeito após reforço ao corte deste pilar. 

 

A reparação e reforço dos pilares previamente ensaiados foi feita com mantas de carbono 

(CFRP), sendo o dimensionamento da correspondente capacidade resistente ao corte dos 

pilares reforçados feita considerando apenas o termo corresponde à contribuição do reforço 

em CFRP, adoptando para o valor de fj o valor da resistência de rotura à tracção das fibras. 
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A comparação entre as respostas dos pilares originais e reforçados permitiu observar um 

aumento na força resistente máxima atingida com um valor de acordo com o previsto pela 

expressão adoptada para o dimensionamento. Devido à prevenção de rotura por corte e 

melhoria do confinamento na base, verificaram-se também significativos aumentos no 

nível de deslocamento máximo atingido e consequente ganho em ductilidade disponível, 

atingindo-se valores de ductilidade em deslocamento de cerca de 3.  

 

A generalidade dos ensaios realizados veio a demonstrar uma dificuldade em explorar 

níveis elevados de ductilidade, já que se veio sempre a verificar a rotura das mantas para 

níveis de ductilidade nunca superiores a 4, devido a não terem sido capazes de acompanhar 

as deformações das almas dos pilares. 

 

A comparação entre o pilar original em que a rotura começa por ser controlada por flexão 

(PO1-N6) e depois de reforçado (PO1-N6-R1), permitiu constatar que a força resistente 

máxima atingida foi sensivelmente idêntica, confirmando-se que no pilar original já tinha 

sido atingida uma força horizontal de patamar, associada a um comportamento de flexão.  

 

Num ensaio em que foi necessário proceder à reparação e ao reforço da parte superior do 

pilar, este acabou por ter comportamento semelhante ao anterior devido ao facto de agora 

se ter atingido a rotura das fibras numa outra zona, provavelmente devido a ter-se 

verificado uma acumulação de danos resultante de ensaios prévios. De modo semelhante, 

quando foi necessário proceder a um segundo reforço, aumentando as camadas de CFRP, 

verificou-se uma rotura prematura das fibras. Estes dois resultados parecem indiciar que os 

pilares reforçados quando sujeitos a movimentos cíclicos significativos ficam com a sua 

capacidade reduzida, devido a acumulação de danos nas mantas e na sua ligação ao betão 

dos pilares.  

 

A realização um reforço interior com três barras metálicas horizontais nos banzos 

evidenciou a sua eficiência na redução das deformações internas do pilar, tendo-se apenas 

verificado uma elevada degradação do betão das faces interiores quando as fibras 

exteriores reduziram a sua capacidade de confinamento. 
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6.  Análise Numérica dos Ensaios 

6.1 Introdução 

Em paralelo com a campanha de ensaios experimentais, apresentada no capítulo anterior, 

foram também efectuadas simulações numéricas desses ensaios, de modo a melhor 

interpretar todos os fenómenos envolvidos e validar as várias ferramentas numéricas 

utilizadas. 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises numéricas de alguns dos pilares ensaiados, 

seguindo genericamente a sequência da apresentação do capítulo anterior e, também, o 

processo de evolução dos modelos numéricos utilizados, nomeadamente no que se refere à 

melhor pormenorização da discretização de elementos finitos e melhor caracterização dos 

parâmetros utilizados no modelo numérico. Para além dos pilares originais, foi também 

estudado numericamente o comportamento de alguns pilares após reforço. Nas duas 

primeiras séries de pilares foram realizadas modelações numéricas com vários modelos, 

dos mais simples aos mais complexos e sob condições de carregamento monotónico e 

cíclico. A terceira série de pilares foi aquela onde o estudo numérico foi mais detalhado, 

envolvendo a discretização em elementos finitos 3D com o modelo de dano, e também 

onde se conseguiu uma melhor definição das características materiais dos protótipos, 

resistências e módulos de elasticidade do betão e aço. Além disso, o estudo envolveu um 

tratamento dos resultados experimentais mais sistemático e rigoroso, nomeadamente no 

que se refere à resposta cíclica força-deslocamento, uma vez que se conseguiu um 

progressivo maior controlo de todo o funcionamento do sistema de ensaio. A resposta 

numérica foi obtida com um ciclo em cada amplitude de deslocamento, de acordo com a 

história de deslocamentos impostos utilizada no ensaio experimental. O esforço axial 

aplicado em praticamente todos os ensaios experimentais foi de 250kN, a que corresponde 

um esforço axial reduzido de 0.08 para os pilares de secção quadrada e de 0.05 para os de 

secção rectangular, calculados com base na tensão média obtida para a resistência à 

compressão do betão. 
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6.2 Modelações  

Para estas análises foram utilizadas três ferramentas numéricas baseadas em diferentes 

tipos de modelos: um modelo de não linearidade concentrada, um modelo de não 

linearidade distribuída e um modelo de Dano. Embora estes três modelos tenham sido já 

apresentados no capítulo 3, faz-se neste ponto uma breve referência aos seus aspectos 

essenciais, bem como aos programas em que se encontram inseridos: 

 

i) Modelo de não linearidade concentrada. Trata-se de um modelo incluído no 

programa PNL, desenvolvido e implementado por investigadores ligados à Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Costa (1989) e Varum (1996), e mais recentemente 

também bastante utilizado em análises sísmicas de pórticos e pontes, Delgado et al. (2004) 

e Rocha et al. (2004). Este programa adopta uma modelação estrutural que utiliza 

elementos de barra com comportamento linear elástico ou não linear em flexão plana, 

sendo os elementos com comportamento não linear constituídos por uma zona central 

elástica e duas zonas extremas com características inelásticas. Deste modo, o 

comportamento não linear material dos elementos de barra concentra-se nas suas 

extremidades, pois são essas as zonas críticas onde ocorrerem os principais fenómenos de 

fendilhação e plastificação que se desenvolvem numa extensão relativamente curta, em 

geral não excedendo um comprimento igual à altura de secção.  

 

Para as secções correspondentes às zonas não lineares (rótulas plásticas) dos elementos de 

barra é adoptado um modelo global não linear do tipo modelo Takeda modificado, Takeda 

et al. (1970), Duarte et al. (1990), CEB (1996) e Varum (1996), que se apoia em curvas 

base de momento-curvatura, usadas para idealizar o comportamento monotónico de 

secções de betão armado, e num conjunto de regras de histerese de carga, descarga e 

recarga que incluem fenómenos de degradação de rigidez e de resistência, de pinching e 

pequenos ciclos.  

 

Estas curvas base resultam do ajuste de envolventes tri-lineares às relações monotónicas de 

momento-curvatura estabelecidas através de um procedimento numérico baseado no 
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modelo de fibras, Vaz (1992), a partir das características geométricas das secções dos 

pilares, suas dimensões, quantidades e localização das armaduras, bem como das 

características dos materiais, permitindo, nomeadamente, separar as zonas de betão 

confinado e não confinado. 

 

ii) Modelo de não linearidade distribuída. Corresponde ao modelo incluído no 

programa Seismostruct, SeismoSoft (2004), de livre acesso na internet, programa de 

cálculo por elementos finitos baseado numa modelação da secção em fibras, onde o 

comportamento não linear se encontra distribuído ao longo do comprimento do elemento e 

da área da secção transversal, sendo explicitamente simulado de acordo com uma 

discretização da secção em várias fibras com uma determinada área (fibras de betão e aço) 

e integrado na formulação de elementos inelásticos viga-coluna utilizados na análise. 

 

iii) Modelo de Dano. Trata-se de um modelo de Dano Contínuo, inicialmente 

desenvolvido na FEUP e apresentado por Faria et al. (1998), com o qual se têm obtido 

resultados que comprovam a sua excelente capacidade para simular o comportamento 

sísmico de pilares de pontes em betão armado, Faria et al. (2004), em que 

fundamentalmente o modelo constitutivo utilizado para o betão se baseia na Mecânica de 

Dano Contínuo. No essencial o modelo recorre a um ‘tensor de tensões efectivas’, que nas 

aplicações que aqui serão apresentadas é aceitável identificar com o tensor de tensões 

elástico, sendo este tensor de tensões efectivas decomposto em tensores de tracção e de 

compressão (Faria et al. (1998)). Para as zonas de betão são realizadas discretizações em 

elementos finitos 2D ou 3D, incorporando duas variáveis escalares de dano independentes 

para a simulação dos mecanismos não lineares de degradação do betão sob condições de 

tracção e compressão; para a simulação do comportamento cíclico da armadura 

discretizada com elementos de barra uniaxiais é utilizado o modelo Giuffrè-Menegotto-

Pinto, Giuffrè e Pinto (1970). 

 

Mais recentemente este modelo foi implementado por Costa et al. (2005) no programa 

geral de análise estrutural CASTEM, CEA (2003), baseado em elementos finitos, onde 

uma larga variedade de modelos constitutivos de comportamento não linear estão 

disponíveis, tendo sido já aplicado a alguns pilares desta campanha experimental e 

resultando nas seguintes publicações, Delgado et al. (2007); Delgado et al. (2008) e 

Delgado et al. (2009). 
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6.3 Análise numérica dos pilares originais ensaiados 

De entre as várias modelações numéricas que se seguem foi apenas considerado o pilar 

quadrado PO1-N1 dos dois pilares da primeira série, pois nestes pilares o esforço axial não 

foi constante ao longo do ensaio cíclico, tendo sido utilizadas várias estratégias de 

modelação nesta primeira abordagem, incluindo carregamentos monotónicos e cíclicos. Do 

segundo conjunto de pilares foram modelados os pilares PO1-N2 e PO2-N2, procurando 

melhorar o detalhe de análise, nomeadamente começando a utilizar discretização da malha 

de elementos finitos 3D. Para a terceira série de pilares foram analisados todos os pilares 

com malhas de elementos finitos 3D, envolvendo uma maior pormenorização e discussão 

dos resultados obtidos. 

 

6.3.1 Pilar quadrado PO1-N1 

Antes de se efectuar o ensaio cíclico deste pilar, que por ser o primeiro funcionou como 

afinação do setup e procedimentos, foram efectuadas previsões numéricas para 

carregamentos monotónicos, de modo a estimar as forças máximas envolvidas e 

correspondentes níveis de drift para cada ciclo. 

 

Os resultados das primeiras previsões numéricas com dois dos modelos referidos 

anteriormente encontram-se ilustrados a título de exemplo na Figura 6.1, correspondendo a 

curvas monotónicas de força-deslocamento no topo do pilar PO1-N1. Como se pode 

observar, os resultados obtidos com os dois modelos numéricos apresentam valores de 

rigidez inicial e momento de cedência bastante aproximados; no entanto usando o 

programa Seismostruct obtêm-se menor rigidez após a primeira fendilhação quando 

comparado com o modelo PNL, porque este não contempla a distribuição da fendilhação 

em altura.  
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Figura 6.1: Curvas monotónicas de previsões numéricas. 

 

 

Os modelos numéricos utilizados na análise deste pilar foram o Seismostruct e o Modelo 

de Dano, sendo este último aplicado com uma discretização da malha de elementos finitos 

(MEF) 2D e o comportamento do pilar simulado para carregamentos monotónicos e 

cíclicos. Os resultados experimentais e as curvas numéricas, obtidas com os dois modelos 

referidos e com as propriedades dos materiais do modelo ensaiado, encontram-se ilustrados 

na Figura 6.2 em termos de força e deslocamento no topo do pilar. A curva de resistência 

ao corte é também ilustrada de acordo com a metodologia proposta por Priestley para a 

capacidade ao corte. 
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Figura 6.2: Resposta força-deslocamento: resultados experimentais e análises numéricas 
para o pilar PO1-N1. 

 

 

Como foi referido, o mecanismo de corte tem bastante influência na resposta do pilar tendo 

sido esse efeito satisfatoriamente traduzido pelo modelo de dano, tanto na curva 

monotónica como na cíclica, ilustradas na Figura 6.2. Com a simulação do Seismostruct 

foram atingidas maiores forças máximas correspondentes à capacidade em flexão da rótula 

plástica da base do pilar que não foi efectivamente mobilizada no ensaio experimental 

devido à prematura formação de um mecanismo de rotura por corte. Este facto foi já 

identificado através do padrão de danos observados no capítulo anterior para este pilar, em 

que se concluiu que se atingiu um modo de rotura por corte, por volta do segundo ciclo de 

30mm de amplitude, cerca de 2.14% de drift. Constata-se ainda que, para um nível de 

deslocamento de 30 mm, se obtém com a expressão da capacidade ao corte de Priestley o 

valor da força horizontal efectivamente atingida. 

 

Com o modelo de dano, e usando uma discretização 2D para a malha de elementos finitos 

(MEF-2D), foram ainda obtidos os seguintes resultados ilustrados na Figura 6.3, para o 

deslocamento máximo atingido de 33mm (cerca de 2.4% de drift).  
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a) malha deformada b) distribuição de dano em 
compressão 

c) distribuição de dano em 
tracção  

Figura 6.3: Resultados da análise MEF-2D do pilar PO1-N1, para drift de 2.4%. 

 

 

A malha deformada permite captar a significativa influência da deformação por corte e os 

mapas de distribuição de dano em compressão e tracção mostram reduzida importância do 

dano em compressão, apenas na zona externa dos banzos junto à fundação, e elevada 

fissuração ao longo de praticamente toda a altura do pilar. 

 

6.3.2 Pilar quadrado PO1-N2 

Os resultados correspondentes ao ensaio experimental do pilar PO1-N2 (que em 

comparação com o anterior, apresenta menor tensão de cedência da armadura longitudinal 

e menor diâmetro dos estribos), ilustrados na Figura 6.4, denotam uma resposta com 

ductilidade mas com um valor da força máxima aquém da capacidade de flexão do pilar, o 

que sugere um mecanismo de rotura misto, flexão/corte. Estes efeitos do comportamento 

com influência da flexão e do corte parecem ter sido razoavelmente capturados pelo 

modelo de dano com discretização 2D, tal como ilustrado na Figura 6.5.  
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Figura 6.4: Resposta força-deslocamento: resultados experimentais e análises numéricas 
para o pilar PO1-N2. 

 

 

A discretização 2D utilizada com o modelo de dano e a correspondente malha deformada 

para o deslocamento máximo atingido de 33mm (cerca de 2.4% de drift) encontram-se 

ilustradas na Figura 6.5a. A partir dos resultados apresentados na Figura 6.5 (b e c) é 

possível ver as extensões da armadura transversal e longitudinal para um drift de 1.8%, 

onde a cor vermelha representa zonas de armadura em cedência. Através da distribuição 

das extensões na armadura transversal, onde a quase totalidade se encontra em cedência 

(εswy = 2.3E-3), é possível visualizar o desenvolvimento do mecanismo de escora e tirante 

associado ao corte. Na ilustração das extensões na armadura longitudinal observa-se a 

cedência de alguns varões acima da fundação, incluindo não só os varões exteriores dos 

banzos mas também alguns das almas. Resultados do dano em tracção e compressão 

encontram-se também disponíveis na Figura 6.5 (d e e), onde se pode observar que o dano 

em compressão é bastante concentrado na base do pilar e que, pelo contrário, o dano em 

tracção é já significativamente generalizado ao longo de toda a altura das almas. Assim, 

pode concluir-se que o mecanismo de rotura encontrado através do modelo de dano é 

semelhante ao experimental (como se na Figura 5.25 do capítulo anterior), envolvendo 

uma contribuição mista de corte e flexão e com uma considerável rotação na base, 
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permitida pela significativa plastificação das armaduras longitudinais que, além do banzo, 

também se estende até à alma.  

 

  

a) deformada b) extensão nos 
estribos  

c) extensão na 
arm. long. 

d) dano em 
compressão 

e) dano em 
tracção 

Figura 6.5: Resultados da análise MEF-2D do pilar PO1-N2, para a) drift de 2.4% e b), c), 
d) e e) para drift de 1.8%. 

 

 

Como já se referiu na discussão do ensaio experimental deste pilar, a redução da 

capacidade verificada no ensaio em termos de flexão e corte, relativamente ao estimado 

inicialmente, se possa dever ao facto de este pilar ter uma capacidade resistente ao corte e 

flexão de valor muito semelhante o que poderá ter antecipado o valor de rotura 

nomeadamente em termos de esmagamento do betão da base. A modelação numérica com 

o modelo de dano aqui apresentada sustenta esta conclusão, já que se verificou uma 

generalizada plastificação da armadura transversal e um dano em compressão do betão na 

base próximo de 1, embora a força máxima obtida numericamente tenha pontualmente 

atingido um valor ligeiramente superior ao experimental. 

 

6.3.3 Pilar rectangular PO2-N2 

Neste pilar e nos seguintes adoptou-se uma modelação de elementos finitos com uma 

discretização tridimensional. A secção transversal e a malha de elementos finitos 3D 

utilizada com o modelo de dano encontram-se ilustradas na Figura 6.6 (a e b), salientando-
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se que apenas foi modelada metade da secção do pilar com as adequadas condições de 

simetria.  

 

  

a) discretização da secção b) malha de elem. finitos 

Figura 6.6: Discretização 3D em elementos finitos dos pilares. 

 

 

A Figura 6.7 mostra a resposta experimental do pilar PO2-N2 em termos do diagrama 

força-deslocamento para o topo do pilar e, também, a correspondente resposta numérica 

obtida com o modelo de dano. A análise do diagrama permite concluir que o modelo de 

dano se ajusta bastante bem à curva experimental, captando os principais aspectos da 

resposta.  
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Figura 6.7: Resposta força-deslocamento do pilar PO2-N2: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Como já referido acima, esta resposta encontra-se severamente condicionada por 

fenómenos de corte, que são tidos em conta na modelação numérica. De facto, quer em 

rigidez quer em força máxima atingida a proximidade entre as curvas experimental e 

numérica é bastante satisfatória. 

 

Os resultados da distribuição do dano em tracção obtidos pelo modelo numérico são 

ilustrados na Figura 6.8a para os ciclos iniciais, até se atingir cerca de 5mm, onde se 

verificou a primeira fendilhação. De facto, nesta fase os banzos e almas encontram-se já 

bastante fissurados ao longo de praticamente toda a altura do pilar. A distribuição do dano 

em compressão, ilustrado na Figura 6.8 (b e c) para um deslocamento de 25mm (drift de 

1,8%), também aparenta boa concordância com o comportamento real uma vez que 

manteve um valor reduzido de dano e concentrado na base do pilar. Na realidade também 

não se verificou esmagamento significativo do betão (ver Figura 5.40), apenas algum 

destaque na zona dos cantos onde o modelo apresenta também o maior índice de dano em 

compressão. 
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No que diz respeito à malha deformada, para um deslocamento horizontal de topo de 

25mm (Figura 6.8d), onde as almas do pilar se encontram já totalmente fissuradas, parece 

existir uma importante componente de deformação associada ao corte. Pode-se ainda 

verificar que foram satisfatoriamente captadas pelo modelo numérico as distorções na zona 

da alma, concentrando-se em elementos numa zona próxima da ligação da alma aos 

banzos.  

 

   

a) dano em tracção 
(d = 5mm) 

b) dano em compressão 
(d = 25mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 25mm) 

  

d) deformada     
(d = 25mm) 

e) tensões na arm. transv. 
(d = 25mm) 

f) extensões na arm. long. 
(d = 25mm) 

Figura 6.8: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO2-N2 até drift de 1.8%. 

 

 

Para o nível de deslocamento de 25mm nota-se de forma mais vincada a influência do 

corte, atingindo-se um estado muito próximo da rotura, reflectida pela plastificação dos 
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estribos ao longo de toda a altura do pilar (Figura 6.8e). Nesta distribuição das tensões da 

armadura transversal, a cor vermelha representa a entrada em cedência, podendo ser 

identificado o mecanismo de corte desenvolvido, baseado na idealização esquemática de 

escora e tirante. O diagrama de extensões da armadura longitudinal mostra que estas 

deformações se encontram bastante distribuídas ao longo dos varões das extremidades 

acima da fundação (Figura 6.8f), com a ocorrência de cedência dessas armaduras, mas 

ainda sem grande incursão plástica, denotando, portanto, deformações mais importantes 

associadas ao corte e, desta forma, conduzindo a que a rotação na base seja pequena. Com 

estes resultados numéricos é possível confirmar que a rotura por corte ocorreu perto do 

ciclo de 25mm de deslocamento, mas com alguma cedência prévia dos varões exteriores 

acima da base.  

 

6.3.4 Pilar quadrado PO1-N4 

Para este pilar e seguintes, correspondentes à terceira série de betonagem, os gráficos onde 

se mostram as respostas experimentais foram tratados de modo a apenas se representar o 

primeiro ciclo de cada amplitude de deslocamento, portanto eliminando da resposta o 

segundo e terceiro ciclo repetido de cada amplitude. Assim procurou-se obter uma 

visualização gráfica das respostas cíclicas experimentais mais ligeira, permitindo uma 

melhor comparação entre a curva numérica e experimental. Na Figura 6.9 ilustra-se a 

comparação da simulação numérica com o modelo de dano para o pilar PO1-N4 com o 

resultado cíclico experimental, em termos da resposta global que relaciona a força e o 

deslocamento do topo do pilar.  
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Figura 6.9: Resposta força-deslocamento do pilar PO1-N4: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Neste pilar foi possivelmente onde os fenómenos de corte se apresentaram de uma forma 

mais evidente, tendo-se conseguido captar razoavelmente esses efeitos pelo modelo de 

dano, como se pode ver na comparação das respostas cíclicas apresentadas na Figura 6.9. 

Para este pilar, os resultados do dano em tracção do modelo numérico para ciclos iniciais 

(Figura 6.10a) indicam que as almas e os banzos do pilar se encontram já bastante 

fissuradas na sua metade inferior. Os danos em compressão para drift de 1.43%, ilustrados 

na Figura 6.10 (b e c), apresentam valores de dano máximo numa zona limitada da base do 

pilar em concordância com o observado no ensaio experimental, em que se verificou algum 

destaque na zona dos cantos (Figura 5.29d). No que diz respeito à deformação para um 

deslocamento de topo de 20mm, observaram-se importantes deformações associadas ao 

corte (Figura 6.10d), confirmando as conclusões já obtidas anteriormente. 
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a) dano em tracção 
(d = 3mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.10: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO1-N4 até ao drift de 1.43% (nível 
D3). 

 

 

Nesta série de pilares os campos de deformação das armaduras foram sempre considerados 

em termos de extensões, os quais ainda se dividiu pela correspondente extensão de 

cedência (εsy), portanto, uma medida da ductilidade explorada em regime plástico. Na 

Figura 6.10e, onde se ilustram as incursões não lineares da armadura transversal também 

para o nível de deslocamento de 20mm, nota-se de forma bastante vincada a influência do 

corte, reflectida pela plastificação dos estribos ao longo de toda a altura do pilar e sendo, 

inclusive, por este efeito que se processa a rotura final do pilar (ver Figura 5.30). O 

diagrama de extensão da armadura longitudinal (Figura 6.10f) mostra que estas 



Capítulo 6 
 

6.16 

deformações se encontram bastante localizadas nos varões dos banzos da base do pilar, 

ainda assim com valores máximos bastante próximos da extensão de cedência.  

 

6.3.5 Pilar quadrado PO1-N5 

Este pilar difere do anterior, o PO1-N4, no detalhe da solução dos estribos (tipo EC8). 

Como já foi observado na parte experimental a resposta cíclica foi muito semelhante, 

sendo portanto o principal interesse do estudo numérico deste pilar a inclusão na malha de 

elementos finitos da nova pormenorização dos estribos. Os resultados do modelo numérico 

deste pilar, são ilustrados na Figura 6.11, onde a resposta cíclica global é comparada com 

os resultados experimentais. Também para este pilar são observados, logo numa fase 

inicial do ensaio, mecanismos de deformação e rotura por corte. Estes efeitos foram 

simulados pelo modelo de dano de uma forma bastante satisfatória, conduzindo a valores 

da força de pico muito próximos daqueles registados no ensaio experimental.  
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Figura 6.11: Resposta força-deslocamento do pilar PO1-N5: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 
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Logo nos primeiros ciclos deste pilar os resultados do dano em tracção do modelo 

numérico (Figura 6.12a) indicam que este se encontra já bastante fissurado nas almas e nos 

banzos, tal como já acontecera no pilar anterior. Para o deslocamento horizontal de 20mm 

(drift de 1.43%), os danos em compressão apresentam valores ligeiramente menores do que 

o pilar anterior (PO1-N4), ilustrado na Figura 6.12 (b e c). Para o mesmo nível de drift, a 

malha deformada deste pilar apresenta uma visível contribuição da deformação de corte 

(Figura 6.12d), sendo inclusive notória a distorção de alguns elementos finitos, 

principalmente nas zonas de ligação entre as almas e os banzos.  

 

   

a) dano em tracção 
(d = 3mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.12: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO1-N5 até ao drift de 1.43% (D3). 

 

 



Capítulo 6 
 

6.18 

Os resultados numéricos ao nível das armaduras, para este nível de deslocamento, 

mostraram que a cedência da armadura transversal se estende a toda a altura do pilar 

(Figura 6.12e), confirmando que a componente de corte assume uma importância 

significativa no comportamento do pilar e que, inclusivamente, é responsável pelo 

mecanismo de colapso. De facto, através do estado de deformação da armadura transversal 

resultante do modelo numérico, onde a cor azul turquesa (correspondente aos primeiros 

valores acima de 1) representa zonas de estribos em cedência, é possível visualizar o 

desenvolvimento do mecanismo de escora e tirante associado ao corte.  

 

Finalmente, também para um nível de dano D3 (drift de 1.43%), a distribuição de 

extensões ao longo da armadura longitudinal pode ser visualizada nos resultados ilustrados 

na Figura 6.12f. Nesta ilustração pode ver-se que as extensões são espalhadas na zona da 

base do pilar, mas com maior concentração nos varões longitudinais do banzo traccionado 

junto à fundação, onde os valores das extensões já ultrapassaram largamente a zona de 

inicio de cedência correspondente a 0,28%. 

 

Em resumo, pode concluir-se que a inclusão no modelo numérico da pormenorização dos 

estribos tipo EC8 não alterou significativamente o andamento geral da resposta cíclica, 

tendo introduzido algum melhoramento no nível de extensões verificados nos estribos e 

uma ligeira redução do nível de dano de compressão na base do pilar. Assim, pode ainda 

concluir-se que o efeito de confinamento introduzido por esta pormenorização é reduzido, 

sendo o seu maior interesse o de impedir a encurvadura longitudinal dos varões, que neste 

ensaio não foi atingida, dado que a rotura se verificou por corte. 

 

6.3.6 Pilar quadrado PO1-N6 

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais deste pilar, em termos da 

resposta global expressa pelo diagrama força – deslocamento, encontra-se ilustrada na 

Figura 6.13. Neste pilar os efeitos de deformação por corte são substancialmente mais 

controlados do que nos pilares anteriores (PO1-N4 e PO1-N5), uma vez que apresenta o 

dobro da área de armadura transversal, e portanto um comportamento mais próximo da 

flexão.  
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Figura 6.13: Resposta força-deslocamento do pilar PO1-N6: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Assim, uma vez que é mais fácil reproduzir numericamente o funcionamento dominado 

por flexão, obteve-se uma resposta numérica bastante próxima da curva cíclica 

experimental. No entanto, para deslocamentos horizontais próximos dos 25mm, o modelo 

numérico apresenta uma redução brusca da força mobilizada no topo do pilar, associada à 

redução da sua capacidade de flexão por esmagamento do betão do banzo junto à base. 

Este esgotamento da capacidade resistente à compressão está associado ao nível de força 

de corte também muito elevado, de aproximadamente 200 kN, valor que atinge a 

capacidade ao corte do pilar quando a ductilidade aumenta (a capacidade de corte para a 

ductilidade 2 é de 220 kN). Este efeito é, assim, responsável por não ter sido possível 

explorar a capacidade do pilar em flexão já que a sua capacidade resistente é inicialmente 

controlada por flexão vindo posteriormente a ser controlada por corte. Os resultados do 

dano em tracção do modelo numérico para ciclos iniciais (Figura 6.14a) indicam já 

bastante fissuração nas almas e nos banzos do pilar, com especial concentração na zona 

junto à fundação, tal como nos pilares anteriores.  

 

Os danos em compressão para drift de 1.43%, ilustrados na Figura 6.14 (b e c), apresentam 

valores máximos junto à base do pilar, o que demonstra um boa concordância com o 
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comportamento real uma vez que foi efectivamente nessas zonas dos cantos junto à 

fundação que se registou algum esmagamento do betão. No entanto, para traduzir o efeito 

de confinamento da sapata e uma vez que esta foi considerada com comportamento 

elástico foram modeladas as primeiras camadas junto à base do pilar com maior 

resistência, tendo-se obtido valores do dano ainda aquém do valor máximo de 1. Para um 

deslocamento de 20mm do topo do pilar PO1-N6, no que diz respeito à deformação do 

modelo numérico, parece existir uma muito mais reduzida componente de deformação 

associada ao corte em comparação com os pilares anteriores, como ilustrado na 

Figura 6.14d. 

 

   

a) dano em tracção 
(d = 3mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.14: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO1-N6 até ao drift de 1.43% (D3). 
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Quanto às extensões na armadura transversal, pode observar-se que existe uma 

plastificação bastante generalizada ao longo de toda a altura do pilar, ver Figura 6.14e, 

denotando que a rotura do pilar se verificou por insuficiente capacidade ao corte nas almas. 

No que diz respeito às extensões da armadura longitudinal (Figura 6.14f), estas são 

bastante mais concentradas nos varões dos banzos logo acima da fundação, devido a uma 

maior componente de deformação por flexão, chegando mesmo a atingir um nível de 

incursão não linear de 12, correspondente a extensões de cerca de 3%. 

 

 

6.3.7 Pilar rectangular PO2-N4 

O resultado da simulação numérica com o modelo de dano para o pilar PO2-N4, que tem 

secção rectangular e estribos com um laço único em cada parede do pilar, é comparado 

com o resultado cíclico experimental na Figura 6.15, em termos da resposta global 

expressa pelo diagrama força - deslocamento. Neste pilar houve desde cedo uma 

preponderância dos modos de deformação e rotura por corte, conseguindo-se captar 

satisfatoriamente esses efeitos pelo modelo de dano, como se pode verificar através da 

comparação das respostas cíclicas apresentadas na Figura 6.15.  
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Figura 6.15: Resposta força-deslocamento do pilar PO2-N4: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Os resultados do dano em tracção do modelo numérico para ciclos iniciais (Figura 6.16a) 

indicam que o pilar se encontra já totalmente fissurado nas almas. Os danos em 

compressão para drift de 1.43%, ilustrados na Figura 6.16 (b e c), aparentam boa 

concordância com o comportamento real uma vez que mantiveram um valor reduzido de 

dano. Realmente, no ensaio experimental também não se verificou esmagamento 

significativo do betão, apenas algum destaque na zona dos cantos onde o modelo apresenta 

também o maior índice de danos em compressão. No que diz respeito à deformação para 

um deslocamento de topo de 20mm, o pilar denota importantes deformações associadas ao 

corte (Figura 6.16d), confirmando as conclusões já obtidas anteriormente.  
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a) dano em tracção 
(d = 5mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.16: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO2-N4 até ao drift de 1.43% (D3). 

 

 

Na Figura 6.16e, onde se ilustram as extensões na armadura transversal também para o 

nível de deslocamento de 20mm, nota-se de forma bastante vincada a influência do corte, 

reflectida pela plastificação dos estribos ao longo de toda a altura do pilar, sendo este efeito 

a causa da rotura final do pilar. O diagrama de extensão da armadura longitudinal 

(Figura 6.16f) mostra que as deformações têm valores próximos do limite de cedência e, 

portanto, com uma deformação por flexão pequena. 
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6.3.8 Pilar rectangular PO2-N5 

Os resultados do modelo numérico para o pilar PO2-N5, idêntico ao anterior mas com 

estribos tipo EC8, são ilustrados na Figura 6.17, onde a resposta cíclica global é comparada 

com os resultados experimentais. Também para este pilar são observados, logo numa fase 

inicial do ensaio, mecanismos de deformação e rotura por corte. Estes efeitos foram 

simulados pelo modelo de dano de uma forma bastante satisfatória, conduzindo a valores 

da força de pico com diferença inferior a 15% daquelas registadas durante o ensaio 

experimental.  
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Figura 6.17: Resposta força-deslocamento do pilar PO2-N5: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Para este pilar, e tal como no anterior, os resultados do dano em tracção do modelo 

numérico para ciclos iniciais (Figura 6.18a) indicam que o pilar se encontra já totalmente 

fissurado nas almas. Os danos em compressão, para o deslocamento horizontal de 20mm 

(drift de 1.43%), ilustrados na Figura 6.18 (b e c), apresentam agora maiores valores do 

que no pilar anterior, devido ao aumento do valor do momento, mas mantendo ainda assim 

um valor pouco significativo de dano.  
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a) dano em tracção 
(d = 5mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.18: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO2-N5 até ao drift de 1.43% (D3). 

 

 

Os resultados numéricos, para o mesmo nível de drift, mostraram que a malha deformada 

deste pilar apresenta uma importante contribuição da deformação de corte (Figura 6.18d), 

confirmando algumas conclusões já referidas anteriormente. Para este nível de 

deslocamento, a componente de corte assume uma importância significativa no 

comportamento do pilar e é, inclusivamente, responsável pelo mecanismo de colapso, 

como se encontra reflectido na Figura 6.18e, onde a cedência da armadura transversal se 

estende a toda a altura do pilar. De facto, através do estado de deformação da armadura 

transversal resultante do modelo numérico, onde a cor azul turquesa representa já zonas de 
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estribos em cedência, é possível visualizar o desenvolvimento do mecanismo de escora e 

tirante associado ao corte. 

 

Adicionalmente, a partir dos resultados ilustrados na Figura 6.18f, correspondente ao nível 

de dano D3 (drift de 1.43%), é possível visualizar a distribuição de extensões ao longo da 

armadura longitudinal. Nesta ilustração pode-se ver que as extensões são bastante 

espalhadas em toda a altura do pilar, devido à predominância da deformação por corte e 

consequente pequena rotação da zona da base do pilar. Ainda assim, é visível que os 

varões longitudinais do banzo traccionado acima da fundação já se encontram em 

cedência, uma vez que nessa ilustração as pinturas com cor vermelha, associada a valores 

de ductilidade superiores a 1, representam extensões de cedência.  

 

As conclusões referidas no final do ponto 6.3.5, para o pilar PO1-N5, relativas à inclusão 

da pormenorização dos estribos tipo EC8 no modelo numérico, aplicam-se igualmente a 

este pilar em comparação com o anterior (PO1-N4).  

 

6.3.9 Pilar rectangular PO2-N6 

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais do pilar PO2-N6, em termos 

da resposta global expressa pelo diagrama força – deslocamento, encontra-se ilustrada na 

Figura 6.19. Neste pilar os efeitos de deformação por corte são substancialmente mais 

controlados do que nos pilares anteriores (PO2-N4 e PO2-N5), uma vez que apresenta o 

dobro da área de armadura transversal, e portanto com um comportamento com maior 

contribuição da flexão.  
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Figura 6.19: Resposta força-deslocamento do pilar PO2-N6: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Novamente, como se pode observar através da proximidade das duas curvas cíclicas 

representadas na Figura 6.19, obteve-se uma resposta numérica bastante satisfatória. Tal 

como nos outros pilares, também neste os resultados do dano em tracção do modelo 

numérico para ciclos iniciais (Figura 6.20a) indicam que o pilar se encontra já totalmente 

fissurado nas almas. Os danos em compressão para drift de 1.43%, ilustrados na 

Figura 6.20 (b e c), apresentam valores máximos junto à base do pilar já muito próximos 

de 1, o que demonstra um boa concordância com o comportamento real uma vez que foi 

efectivamente nessas zonas dos cantos junto à fundação que se registou algum 

esmagamento do betão.  

 

Para um deslocamento de 20mm do topo do pilar PO2-N6, no que diz respeito à 

deformação do modelo numérico, existe uma menor deformação associada ao corte 

(Figura 6.20d), em comparação com os pilares anteriores. 
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a) dano em tracção 
(d = 5mm) 

b) dano em compressão 
(d = 20mm) 

c) secção da base: dano em 
compressão (d = 20mm) 

   

d) deformada      
(d = 20mm) 

e) ductilidade em extensões 
na arm. transv. (d = 20mm) 

f) ductilidade em extensões 
na arm. long. (d = 20mm) 

Figura 6.20: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO2-N6 até ao drift de 1.43% (D3). 

 

 

Na Figura 6.20e, onde se ilustram as extensões na armadura transversal, pode observar-se 

que existe uma plastificação bastante generalizada ao longo de toda a altura do pilar, 

denotando que a rotura do pilar se verificou por insuficiente capacidade ao corte nas almas. 

No que diz respeito às extensões da armadura longitudinal (Figura 6.20f), estas são 

bastante mais concentradas nos varões exteriores mesmo acima da fundação, devido a uma 

maior componente de deformação por flexão, chegando mesmo a atingir nessa zona uma 

extensão cerca de quatro vezes superior à extensão de início de cedência, a que 

correspondem extensões de 1,14%. 
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6.4 Simulação numérica do comportamento cíclico de pilares ocos 

reforçados 

Os pilares reforçados foram também simulados numericamente através de várias 

estratégias de modelação, incluindo carregamentos monotónicos com o programa 

Seismostruct e carregamentos cíclicos com o modelo de dano. Nas análises numéricas que 

envolveram o modelo de dano utilizaram-se malhas de elementos finitos 2D e 3D, sendo as 

cintas de CFRP simuladas através de elementos de barra uniaxiais. 

 

6.4.1 Pilar quadrado PO1-N2-R1 

Para este pilar quadrado reforçado foi realizada uma simulação numérica com o modelo de 

dano, utilizando uma discretização 2D por elementos (tal como se havia feito para este 

mesmo pilar original) e outra simulação numérica com o programa Seismostruct, 

unicamente para um carregamento monotónico. Na modelação com modelo de dano as 

cintas exteriores de CFRP foram simuladas como elementos de barra uniaxiais, tal como 

para as cintas de aço, mas com características idênticas à das fibras, isto é, módulo de 

elasticidade de 240 GPa, tensão e extensão últimas de rotura, respectivamente, de 

3800 MPa e de 0.0155, e assumindo ligação perfeita entre fibras e betão.  

 

Na Figura 6.21 ilustra-se a comparação dos resultados numéricos e experimentais, em 

termos de força e deslocamento de topo. Os dois modelos numéricos conseguiram duma 

maneira geral incorporar os efeitos do reforço, conduzindo a resultados bastante próximos 

do experimental, principalmente na zona de deslocamentos negativos, pois, como já 

referido no capítulo anterior, uma deficiente soldadura dos varões longitudinais 

condicionou a resposta experimental para deslocamentos positivos. 
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Figura 6.21: Resposta força-deslocamento do pilar PO1-N2-R1: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

6.4.2 Pilar rectangular PO2-N2-R1 

Para este pilar reforçado foi realizada uma simulação numérica com o modelo de dano, 

ilustrando-se na Figura 6.22 a comparação dos resultados numéricos e experimentais, em 

termos de força e deslocamento de topo. O modelo numérico conseguiu duma maneira 

geral incorporar os efeitos do reforço, conduzindo a um resultando bastante próximo do 

experimental, mesmo em termos de degradação, verificando-se apenas uma ligeira 

sobrestimação dos valores de rigidez e resistência de pico do pilar. 

 

Contrariamente às modelações numéricas dos pilares originais, a deformação e rotura por 

corte foram eficientemente controladas pelo reforço com bandas de CFRP, verificando-se 

predominantemente deformações por flexão, que duma maneira geral são mais fáceis de 

modelar numericamente por serem controladas fundamentalmente pela armadura 

longitudinal (Faria et al. (2002)).  
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Figura 6.22: Resposta força-deslocamento do pilar PO2-N2-R1: comparação de resultados 
experimentais e numéricos. 

 

 

Na modelação deste pilar foi adoptada uma discretização FEM-3D à semelhança de outros 

anteriores, tendo-se optado por simular as cintas exteriores de CFRP como elementos de 

barra uniaxiais (de forma análoga à modelação das cintas em aço), com características 

idênticas às fibras, módulo de elasticidade de 240 GPa, tensão e extensão últimas de rotura, 

respectivamente, de 3800 MPa e de 0.0155. Cada cinta de carbono, com 10 cm de largura, 

foi modelada através de 2 barras com 5 cm de afastamento, de forma a não concentrar as 

tensões de cada cinta unicamente numa barra. A banda junto à base do pilar, com 30 cm de 

largura, foi simulada com 6 barras afastadas de 5 cm. Previamente à realização do ensaio 

numérico deste pilar, induziu-se um estado inicial de fendilhação, através de um ciclo 

inicial de 10 mm, correspondente aos danos iniciais provocados pelo ensaio original, 

particularmente na zona dos banzos.  

 

Resultados da simulação numérica para este pilar mostram que os danos em compressão, 

ilustrados na Figura 6.23 (a e b) para um deslocamento de topo de cerca de 20 mm e drift 

de 1.43% (associado ao nível de controlo D3), foram substancialmente superiores ao 

observado no pilar original, havendo já para este nível de deslocamento um aumento 

significativo do esmagamento do betão de recobrimento (Delgado et al. (2007)), uma vez 
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que se reforçou a capacidade de corte com as bandas de carbono. Pode também observar-se 

na Figura 6.23c a malha deformada do pilar com um modo de deformação dominado pela 

flexão, o que está em correspondência com a significativa rotação na base do pilar 

evidenciada pela plastificação das armaduras longitudinais nessa zona, e portanto a 

formação de rotula plástica, visível a cor vermelha na Figura 6.23d.  

 

 

 

a) dano em compressão  b) secção: dano em comp. c) deformada 

 

d) extensões na arm. long. e) tensões na arm. transv. f) tensões nas cintas CFRP  

Figura 6.23: Resultados da análise MEF-3D do pilar PO2-N2-R1 para drift de 1.43% 
(d = 20mm e nível D3). 

 

 

Embora, para este nível de drift, as tensões na armadura transversal tenham já atingido a 

fase de cedência (Figura 6.23e), as tensões obtidas nas cintas de CFRP, simuladas com as 

referidas barras uniaxiais na parte exterior do pilar (ilustradas na Figura 6.23f), apresentam 

valores próximos de 60% da sua tensão de rotura e, portanto, permanecendo em fase 



Análise Numérica dos Ensaios 

6.33 

elástica, o que denota a eficiência do reforço no aumento da capacidade de corte e na 

redução da correspondente deformação de corte. De facto, esta pode ser a razão pela qual a 

força máxima no pilar reforçado tenha sido ligeiramente maior na modelação numérica 

(ver Figura 6.22), uma vez que existe um maior número de varões longitudinais em 

cedência, devido à concentração de deformação na base do pilar. Poderá ter existido 

também no ensaio experimental uma maior componente de deformação por corte do que na 

modelação numérica, devido a eventuais ajustes das bandas de CFRP ou redução da 

eficiência do seu funcionamento, reduzindo portanto as exigências em flexão e levando 

assim a menor resistência mobilizada. 

 

 

6.5 Conclusões 

Esta estratégia de modelação numérica, que envolve uma representação detalhada do 

comportamento do betão e do aço, permitiu captar os principais aspectos da resposta 

cíclica global obtidos nos ensaios experimentais. Os resultados numéricos apresentaram 

uma aproximação bastante razoável com aqueles obtidos durante os ensaios, quer em 

termos de força máxima de pico como de rigidez global do pilar. As análises numéricas 

permitiram também confirmar a rotura por corte observada experimentalmente, sendo este 

tipo de modelação numérica avançada, que tem em consideração os efeitos não lineares do 

corte, um importante e valioso contributo para a avaliação do comportamento de pilares 

ocos, principalmente quando estão envolvidas significantes deformações por corte. 

 

A observação das malhas deformadas permitiu captar a significativa influência da 

deformação por corte e os mapas de distribuição de dano em compressão e tracção 

mostram, de um modo geral, reduzida importância do dano em compressão, apenas na 

zona externa dos banzos junto à fundação, e elevada fissuração ao longo de praticamente 

toda a altura do pilar. A observação dos danos nas armaduras constitui também um 

excelente auxiliar na interpretação do funcionamento estrutural dos pilares, permitindo 

esclarecer os mecanismos de evolução do seu comportamento e de rotura. 
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A redução da capacidade verificada no ensaio de um dos pilares, em que se admitiu que 

poderá ter sido devida ao facto de este pilar ter uma capacidade resistente ao corte e flexão 

de valor muito semelhante, antecipando o valor de rotura nomeadamente em termos de 

esmagamento do betão da base, foi sustentada pela modelação numérica com o modelo de 

dano, já que se verificou uma generalizada plastificação da armadura transversal e um dano 

em compressão do betão na base próximo de 1, embora a força máxima obtida 

numericamente tenha pontualmente atingido um valor ligeiramente superior ao 

experimental. 

 

A inclusão no modelo numérico da pormenorização dos estribos tipo EC8 permitiu 

concluir que não houve alteração significativa do andamento geral da resposta cíclica, 

tendo introduzido algum melhoramento no nível de extensões verificados nos estribos e 

uma ligeira redução do nível de dano de compressão na base do pilar. Assim, pode ainda 

concluir-se que o efeito de confinamento introduzido por esta pormenorização é reduzido, 

sendo o seu maior interesse o de impedir a encurvadura longitudinal dos varões, que neste 

ensaio não foi atingida, dado que a rotura se verificou por corte. 

 

Para a simulação numérica com o modelo de dano dos pilares reforçados as cintas 

exteriores de CFRP foram simuladas como elementos de barra uniaxiais, tal como para as 

cintas de aço, mas com características idênticas à das fibras e assumindo ligação perfeita 

entre fibras e betão.  

 

A comparação dos resultados numéricos e experimentais, em termos de força e 

deslocamento de topo, evidenciou que o modelo numérico conseguiu duma maneira geral 

incorporar os efeitos do reforço, conduzindo a um resultando bastante próximo do 

experimental. 
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7.  Aplicações Práticas  

Os efeitos de recentes sismos em pontes de betão armado têm demonstrado que muitas 

delas se comportam insatisfatoriamente e algumas possuem níveis de segurança muito 

baixos, podendo mesmo estar em risco de colapso, especialmente aquelas que foram 

construídas de acordo com regulamentos anteriores. Assim sendo, deverão ser efectuados 

esforços no sentido de desenvolver e aplicar metodologias de avaliação do comportamento 

sísmico de pontes, que servirão de base para a determinação da probabilidade de ruína, de 

modo a avaliar a necessidade de reforço e o aumento dos níveis de segurança sísmica. 

 

As pontes são estruturas que atingem o colapso quando um dos seus pilares entra em ruína, 

quer seja por mecanismo de flexão ou de corte. Assim, estão envolvidos mecanismos de 

colapso bastante simples, condicionados unicamente pela rotura de um pilar, isto é, o 

número de mecanismos coincide com o número de possibilidades de ruína de cada pilar. 

Neste contexto, um mecanismo não significa um sistema hipoestático, mas um sistema de 

colapso mais geral e podendo ser referido como um mecanismo de secção. 

 

Para o caso da avaliação da vulnerabilidade de pontes, o procedimento de Avaliação 

Numérica da Segurança (Numerical Safety Approach – NSA), descrito no Capítulo 4, é 

aplicado à secção crítica de cada pilar, j, e determinada a probabilidade de ruína, 
j , kfP , para 

cada situação de possível rotura, k, desse pilar. Desde que se assuma que o colapso de um 

pilar significa a obtenção de um mecanismo, 
j , kfP  representa a probabilidade de ocorrência 

desse mecanismo (Delgado et al. (2002) e Delgado et al. (2004)).  

 

Este procedimento para a avaliação da segurança sísmica de pontes permite obter a 

probabilidade de ruína da estrutura centrada na avaliação da probabilidade de ruína dos 

seus pilares, em que ao colapso do pilar mais crítico corresponderá à ruína da ponte. E para 

obter uma estimativa da probabilidade de ruína do pilar crítico e, portanto, a global da 

ponte, fP , podem ser utilizadas funções de extremos de primeira e segunda ordem. 
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Para a determinação da resposta sísmica das pontes, tendo em vista a obtenção das 

respectivas funções de vulnerabilidade, usou-se a modelação simplificada 2D com não 

linearidade concentrada, ou seja elementos de barras com rótulas plásticas. Os parâmetros 

necessários para a tradução do comportamento cíclico, inerente à resposta sísmica, foram 

calibrados com base em análises com uma formulação baseada em elementos finitos 3D 

com modelo de dano, formulação que foi, por sua vez, intensivamente calibrada, no 

capítulo 6, com os resultados experimentais apresentados nesta tese. 

 

Neste capítulo é efectuada a aplicação das metodologias propostas a três aplicações 

práticas, para a análise numérica e avaliação da segurança de pontes.  

 

O primeiro, a ponte de Talübergang Warth, que foi objecto de estudo no âmbito do 

projecto internacional VAB e analisada experimentalmente em Ispra (Gago et al. (1999), 

Pinto et al. (2001a), Pinto et al. (2001b), Vila Pouca (2001), Pinto et al. (2002), Faria et al. 

(2004)). No âmbito deste trabalho procedeu-se a uma análise cíclica para calibrar alguns 

parâmetros histeréticos que caracterizam a dissipação de energia nos pilares da ponte e  

que são utilizados na análise dinâmica, procedeu-se à comparação dos resultados obtidos 

com os experimentais e, por último, avaliou-se a segurança estrutural da ponte.  

 

O segundo, o viaduto de Lordo, em que se procurou avaliar a segurança estrutural com 

critérios idênticos aos vários parceiros europeus envolvidos no projecto LESSLOSS, 

nomeadamente uma metodologia baseada em curvas de fragilidade, de forma a ser possível 

a comparação de resultados.  

 

Na terceira aplicação prática é efectuada a comparação entre duas abordagens para avaliar 

a segurança sísmica, a primeira assenta numa análise dinâmica não linear através de 

modelos planos, onde a probabilidade de ruína é quantificada através de curvas de 

vulnerabilidade, e uma outra bastante mais simplificada, baseada em critérios de 

“displacement based design”. 
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7.1 Análise do Comportamento Sísmico da Ponte de Warth (projecto 

VAB) 

7.1.1 Introdução 

Neste primeiro exemplo foi utilizada uma ponte de betão armado construída em Warth 

(Áustria), dimensionada para um baixo nível sísmico, tendo-se procedido a um estudo 

comparativo da sua resposta para as diferentes metodologias numéricas, discutido os seus 

desempenhos e soluções, e, para níveis da acção sísmica crescente, aplicada a metodologia 

probabilística baseada em curvas de vulnerabilidade para a determinação da sua 

vulnerabilidade sísmica. 

 

Devendo as metodologias de análise sísmica de pontes, referidas no capítulo 3, envolver o 

comportamento não linear histerético dos materiais, as dificuldades inerentes ao seu uso 

aumentam significativamente, quer no que se refere à selecção do grau de complexidade do 

modelo, envolvendo um compromisso entre o rigor e a rapidez do cálculo, quer no que se 

refere aos diversos parâmetros que são necessários definir. 

 

Neste trabalho, foram usados três diferentes modelos numéricos para analisar o 

comportamento sísmico de pontes: (i) modelação simplificada 2D com não linearidade 

concentrada, (ii) modelação 3D com não linearidade concentrada e (iii) modelo de fibras 

3D com não linearidade distribuída, implementados, respectivamente, nos seguintes 

programas de cálculo:  

 

(i) PNL (Delgado et al. (2002)) - modelação estrutural simplificada bidimensional, 

traduzindo o comportamento transversal da ponte (análise tridimensional) através de um 

modelo plano, e não linearidade concentrada em rótulas plásticas. 
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(ii) RUAUMOKO (Carr (2001)) - modelação estrutural tridimensional com não linearidade 

concentrada em rótulas plásticas. 

 

(iii) SEISMOSTRUCT (SeismoSoft (2004)) - modelo de fibras tridimensional com não 

linearidade distribuída. 

 

Foi efectuada uma análise estática de cada um dos pilares, com imposição de 

deslocamentos cíclicos, para aferir os parâmetros que caracterizam a dissipação de energia 

histerética dos pilares da ponte. Estes parâmetros são utilizados a seguir na análise sísmica, 

definindo as características dos pilares para a modelação estrutural da ponte, em que se 

adopta uma análise dinâmica com comportamento material não linear.  

 

As análises comparativas foram realizadas com níveis de acção sísmica crescente, de modo 

a evidenciar a sensibilidade das soluções aos diferentes níveis de incursões não lineares, 

tendo-se obtido as correspondentes curvas de vulnerabilidade a partir das quais foi avaliada 

a segurança estrutural da ponte. Esta avaliação foi efectuada através da metodologia de 

quantificação da probabilidade de ruína, envolvendo a transformação não linear da acção 

sísmica nos seus efeitos estruturais, por intermédio das curvas de vulnerabilidade, sendo 

ilustrada a eficiência da metodologia proposta através da avaliação da vulnerabilidade 

sísmica da ponte estudada. 

 

7.1.2 Metodologias de análise sísmica 

Apresenta-se, neste ponto, uma breve referência aos aspectos essenciais das metodologias 

de análise sísmica, já apresentadas detalhadamente no capítulo 3, centrando-a nos aspectos 

que mais directamente se relacionam com o estudo da ponte de Warth. 

7.1.2.1 Modelação simplificada 2D com não linearidade concentrada - PNL 

Este modelo numérico, desenvolvido na Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (Costa (1989) e Varum (1996)), adopta uma modelação estrutural que utiliza 
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elementos de barra planos com comportamento elástico ou inelástico, sendo estes últimos 

constituídos por uma zona central elástica e duas zonas extremas com características 

plásticas. Deste modo, o comportamento não linear material dos elementos de barra 

concentra-se nas suas extremidades uma vez que essas são as zonas críticas onde 

ocorrerem os principais fenómenos de plastificação e de parte da fendilhação, 

desenvolvendo-se numa extensão relativamente curta, não excedendo, em geral, um 

comprimento igual à sua altura útil. 

 

No sentido de se obterem tempos de cálculo moderados, a análise dinâmica da ponte na 

direcção perpendicular ao eixo do tabuleiro (direcção transversal) é realizada através de 

uma modelação estrutural simplificada - uma análise plana sugerida por Delgado et al. 

(1999a) e Delgado (2000) - que traduz, de uma forma bastante realista, o referido 

comportamento tridimensional, quando a ponte é praticamente recta, como é o caso desta. 

Assim, com a modelação ilustrada na Figura 7.1 é possível simular, no domínio 2D, a 

ligação entre o tabuleiro e os pilares por intermédio de bielas, que asseguram a 

compatibilidade de deslocamentos e permitem rotações independentes. Os pilares serão 

orientados de forma a terem a sua maior dimensão na direcção do plano e devendo ser-lhes 

aplicado esforços axiais iguais aos que resultam da acção vertical do tabuleiro.  

 

 

Figura 7.1: Modelação estrutural da ponte. 
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Esta modelação é extremamente económica em termos de tempo de cálculo, especialmente 

quando os efeitos não lineares têm de ser considerados, permitindo, no entanto, captar de 

forma suficientemente rigorosa os principais aspectos do comportamento estrutural da 

ponte para acções horizontais na direcção perpendicular ao eixo do tabuleiro, apenas não 

sendo envolvida a rigidez torsional do tabuleiro eventualmente mobilizada com a rotação 

da extremidade superior dos pilares. 

 

Para as secções correspondentes às rótulas plásticas dos elementos de barra utilizados na 

modelação estrutural deve ser usado um modelo global não linear. Desta forma, as curvas 

de momento-curvatura usadas na idealização do comportamento de secções de betão 

armado são obtidas através do modelo de Takeda modificado (Takeda et al. (1970), CEB 

(1996) e Duarte et al. (1990)). A caracterização destas relações momento-curvatura é 

baseada na fendilhação inicial do betão e na cedência da armadura, podendo ser obtidas 

através de leis monotónicas de elementos de betão armado. 

 

As leis monotónicas de comportamento material são estabelecidas numericamente através 

de um procedimento baseado num modelo de fibras, desenvolvido por Vaz (1992) e mais 

tarde também aplicado por Varum (1996), a partir das características geométricas das 

secções dos pilares, suas dimensões, quantidades e localização das armaduras, bem como 

características dos materiais, podendo-se, nomeadamente, separar as zonas de betão 

confinado e não confinado. 

 

O estabelecimento da lei de comportamento histerético para cada rótula plástica é 

efectuada com base na envolvente trilinear ajustada à lei monotónica, a que se associam 

regras adequadas que controlam a evolução da resposta perante situações de carga e 

descarga e de inversão do sentido do carregamento, CEB (1996) e Duarte et al. (1990). 

 

7.1.2.2 Modelação 3D com não linearidade concentrada - ROAUMOKO 

Este modelo numérico desenvolvido por Athol J. Carr na Universidade de Canterbury, 

Nova Zelândia, Carr (2001), utiliza uma modelação estrutural bastante semelhante ao 
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modelo numérico descrito anteriormente, com elementos de barra planos e comportamento 

elástico ou inelástico, sendo estes últimos constituídos também por zonas extremas com 

características plásticas, as rótulas plásticas. No entanto, a análise dinâmica da ponte na 

direcção perpendicular ao eixo do tabuleiro é realizada através de uma modelação 

estrutural tridimensional. 

 

Tal como no modelo numérico PNL, para as rótulas plásticas dos elementos de barra é 

usado um modelo global não linear baseado no modelo de Takeda modificado. Para a 

caracterização das relações momento-curvatura são adoptadas leis bilineares baseadas em 

leis monotónicas dos elementos de betão armado, nomeadamente na rigidez inicial e na 

rigidez após cedência das armaduras. 

 

7.1.2.3 Modelo de fibras 3D com não linearidade distribuída - SEISMOSTRUCT 

Este modelo numérico desenvolvido por Stelios Antoniou e Rui Pinho (SeismoSoft (2004)) 

utiliza uma modelação estrutural tridimensional baseada em elementos finitos, com 

elementos de barras 3D e não linearidade distribuída. Esta distribuição de inelasticidade ao 

longo do comprimento dos elementos resulta de uma formulação cúbica, que rege os 

elementos porticados viga-pilar com comportamento inelástico utilizados nestas análises. 

Para a integração numérica dessa formulação cúbica são usados dois pontos de Gauss por 

elemento, onde a secção de betão armado é discretizada através do emprego de um modelo 

de fibras. Desta forma, podem ser efectuadas previsões do comportamento de estruturas 

espaciais sujeitas a carregamentos estáticos ou dinâmicos, tendo em consideração as não 

linearidades geométricas locais (efeito viga-pilar) e globais (efeito dos grandes 

deslocamentos/rotações), bem como a plasticidade material. Este programa pode ser obtido 

gratuitamente na internet e mais detalhes sobre a sua estrutura podem ser encontrados no 

manual de utilização que o acompanha.  
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7.1.3 Avaliação da segurança  

Para avaliar a segurança estrutural é necessário calcular a probabilidade de ruína, dada pela 

convolução da distribuição probabilística do efeito da acção com a distribuição 

probabilística da resistência (Borges e Castanheta (1982), Costa (1989) e Duarte et al. 

(1990)). Como é referido no ponto 4.5, para obter a distribuição probabilística da resposta 

sísmica é necessário conhecer a distribuição probabilística da acção sísmica e definir a 

função de vulnerabilidade, uma função não linear que relaciona a acção sísmica com o 

efeito da acção. Para a obtenção das funções de vulnerabilidade dos pilares fez-se variar o 

período de retorno do sismo aplicado à ponte, influenciando assim as acelerações máximas 

atingidas. Deste modo, para períodos de retorno crescentes obtiveram-se as 

correspondentes ductilidades máximas exigidas na base dos pilares. Estes valores foram 

adoptados como parâmetros de controlo para avaliação da segurança, devido ao facto de 

nesses elementos estruturais se desenvolverem os maiores esforços e as maiores incursões 

não lineares, nomeadamente nas suas zonas mais perto da fundação. A partir das 

ductilidades exigidas para cada nível de acção sísmica, ajustaram-se funções polinomiais 

de 2ª ordem obtendo-se, através de séries de pontos, relações entre acção e efeito da acção 

que caracterizam as funções de vulnerabilidade de cada pilar, e consequentemente da 

ponte. 

 

De acordo com o apresentado no capítulo 4, a acção sísmica pode ser caracterizada por 

uma distribuição de extremos, Gumbel Tipo 1, das acelerações máximas, a, representada 

pela Equação 7.1 e com os parâmetros α e u (Costa (1993)): 

 ( )
yeyeaf −×= α ; sendo ( )uay −−= α  (7.1) 

 

O valor característico da aceleração de pico, ak, da referida distribuição de extremos, para 

um período de vida das estruturas de 50 anos e um período de retorno de 475 anos, pode 

ser adoptado como o valor correspondente ao quantilho de 90%, como se evidencia na 

Equação 7.2. 

 ( ) 90.0
475
11

50

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=kaF  (7.2) 
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Neste trabalho, para a distribuição de extremos foram obtidos os parâmetros α = 22,5E-3 e 

u = 87,4cm/s2, considerando o valor característico da aceleração de pico igual a 

ak = 218cm/s2 e adoptando um coeficiente de variação de 0,5. 

 

A partir desta acção é efectuada uma transformação, através da função de vulnerabilidade, 

obtendo-se o efeito da acção na ponte em cada um dos seus pilares, uma vez que foi 

definida uma função de vulnerabilidade para cada um deles. Assim, a função densidade de 

probabilidade do efeito da acção, expressa em ductilidades exigidas, é obtida a partir da 

resposta da ponte e, deste modo, a correspondente distribuição probabilística das 

ductilidades máximas exigidas, FEA. Para a caracterização da "resistência" das secções dos 

pilares, neste caso a sua ductilidade disponível, foi considerada uma função densidade de 

probabilidade, fR, definida à custa da ductilidade média, µd, e do seu coeficiente de 

variação, CV, obtidos a partir de um método de simulação, o Hipercubo Latino, utilizado 

por Delgado et al. (1999b). 

 

Finalmente, a probabilidade de ocorrer a ruína da ponte é calculada através do integral da 

função de convolução, definida por intermédio da Equação 7.3, envolvendo a função 

distribuição do efeito da acção, FEA, expressa em ductilidades máximas exigidas na ponte, 

e a função densidade de probabilidade da resistência, fR, expressa em ductilidades 

disponíveis (Borges e Castanheta (1982) e Costa (1989)). 

 ( ) ( )C F fEA Rμ = − ⋅1  (7.3) 
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7.1.4 Ponte Talübergang Warth (projecto VAB)  

A ponte adoptada no âmbito deste trabalho é a ponte de Talübergang Warth, construída nos 

anos 70 em Viena e dimensionada para uma acção sísmica bastante reduzida, tendo sido o 

principal objecto de estudo no âmbito de um projecto europeu, Vulnerability Assessment 

of Motorway Bridges (VAB), em que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

participou. 

 

7.1.4.1 Geometria da ponte 

A ponte Talübergang Warth, em betão armado, encontra-se localizada a cerca de 63 km a 

sul de Viena e é constituída por um tabuleiro contínuo com um desenvolvimento total de 

459 m, correspondendo a cinco vãos centrais de 67 m e dois vãos extremos de 62 m, 

apoiado nos encontros e em pilares com secção rectangular oca, encastrados na base, onde 

se concentrarão os maiores efeitos sísmicos. A ligação do tabuleiro aos pilares é feita 

através de aparelhos de apoio que permitem rotações relativas entre eles, de modo que não 

existe continuidade de momentos, funcionando, assim, como uma articulação. Esta ponte é 

constituída por seis pilares com alturas compreendidas entre os 16,9 e 38,9 metros, todos 

com idêntica secção rectangular oca em betão, sendo as dimensões exteriores de 

2,5x6,8 m2, desenvolvendo-se a maior dimensão na direcção transversal ao eixo do 

tabuleiro, e com espessuras das paredes de 0,3 m ao longo da maior dimensão da secção do 

pilar e 0,5 m ao longo da menor. Na Figura 7.2 apresenta-se a geometria da ponte com a 

designação adoptada para os pilares, e no Quadro 7.1 estão indicadas as alturas dos pilares, 

medidas entre o topo da fundação e a base do tabuleiro, bem como os esforços axiais 

resultantes do peso do tabuleiro e dos pilares. 
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P1(A20)

W IEN GRAZ

62.00 m 62.00 m67.00 m 67.00 m 67.00 m 67.00 m 67.00 m

P2(A30) P3(A40) P4(A50) P5(A60)
P6(A70)

 
 

 

 

 

Propriedades da secção do tabuleiro: 

Área: 10.02062 m2 

Momento de inércia princ. Y: 124.3786 m4 

Momento de inércia princ. Z: 34.77017 m4 

Constante de torção: 52.84362 m4 

Propriedades da secção dos pilares: 

Área: 5.98 m2 

Mom. de inércia princ. Y: 34.61394 m4 

Mom. de inércia princ. Z: 5.538984 m4 

Factor de corte Y: 3.40178 

Factor de corte Z: 1.736134 

Constante de torção: 15.12595 m4 

Figura 7.2: Geometria da ponte. 

 

Quadro 7.1: Altura e esforço axial dos pilares. 

Pilares P1 (A20) P2 (A30) P3 (A40) P4 (A50) P5 (A60) P6 (A70) 

L (m) 29.8 38.9 37.8 36.0 30.0 16.9 

Esforço axial (kN) 26460 28633 28473 28218 27353 24610 
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7.1.4.2 Secções dos pilares 

Todos os pilares apresentam a mesma secção transversal oca em betão, sendo as dimensões 

exteriores de 2,5x6,8 m2 e as interiores, correspondentes à zona interior oca, de 1,9x5,8 m2. 

A armadura longitudinal dos pilares varia ao longo da sua altura a partir da base, em três 

regiões, e encontra-se distribuída uniformemente na secção transversal. O espaçamento da 

armadura transversal para todos os pilares é de 20 cm, sendo esta armadura constituída por 

um único estribo rectangular em cada uma das quatro paredes da secção oca, com diâmetro 

de 8 mm para a secção corrente e diâmetro de 12 mm numa extensão de 1m junto à base de 

cada pilar. O recobrimento da armadura é de 4 cm para todos os pilares. 

 

7.1.4.3 Comportamento não linear das secções dos pilares 

De acordo com os elementos do projecto fornecidos, o betão dos pilares da ponte é um 

B400, a que corresponde uma tensão de compressão máxima de 43.0 MPa e um módulo de 

elasticidade de 33.5 GPa. O confinamento depende da eficiência dos estribos na cintagem 

do betão, adoptando-se para este caso valores muito pequenos, devido ao facto do 

confinamento conferido pelas armaduras transversais ser muito reduzido, pois apenas os 

quatro cantos dos pilares se encontram verdadeiramente confinados. Para o aço, um aço do 

tipo TR50 segundo o projecto consultado, foi adoptada uma curva bilinear definida através 

de um módulo de elasticidade de 200 GPa e uma tensão de cedência de 545.0 MPa, 

considerando-se que não existe endurecimento, portanto com um patamar de cedência 

horizontal. 

 

Na Figura 7.3 apresentam-se as relações momento-curvatura obtidas para a base dos 

pilares P3 e P6 com as várias modelações propostas. Usando o modelo de fibras (Biax, Vaz 

(1992)), referido anteriormente, obtiveram-se curvas momento-curvatura representadas a 

ponteado, avaliando-se o correspondente momento para uma dada curvatura e para o 

esforço axial a que os pilares estão sujeitos. Com base nestas curvas foram ajustadas leis 

trilineares para um carregamento monotónico, traduzindo o comportamento não linear dos 

pilares no programa PNL. Para o modelo numérico Ruaumoko foi definida uma lei bilinear 

com a rigidez inicial da secção e o patamar correspondente à cedência. Com o modelo 
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numérico Seismostruct foi obtida a curva com traço contínuo correspondente à lei 

monotónica momento-curvatura da base dos pilares resultante de uma análise “pushover”. 

Os pontos que definem o início da fendilhação do betão e o início da cedência da armadura 

foram determinados com base em equações de equilíbrio sintetizadas e programadas por 

Arêde, (TRIL, Arêde (1997)), sendo ilustrados na Figura 7.3 com pontos quadrados. 
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Figura 7.3: Relações momento-curvatura da base do pilar P3 (esq.) e P6 (dir). 

 

 

Como se pode observar as curvas obtidas com o modelo de fibras Biax e com o modelo 

Seismostruct são bastante próximas, verificando-se, no entanto, um valor do momento 

último um pouco superior com o modelo Seismostruct. Por se ter adoptado um modelo 

bilinear no âmbito das análises com o programa Ruaumoko e um ajuste trilinear com o 

programa PNL resulta uma significativa discrepância na fase inicial das duas curvas, o que 

levará a diferentes andamentos das respostas das estruturas para baixos níveis da acção, 

como se verá mais adiante.  

 

Para os modelos com rótulas plásticas (PNL e Ruaumoko), estas leis são a base a partir da 

qual se define o comportamento cíclico e histerético dos pilares, envolvendo as regras do 

referido modelo de Takeda para traduzir os fenómenos de degradação de rigidez e de 

resistência, bem como o efeito de “pinching”, provocados pela alternância de cargas.  
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7.1.4.4 Resposta cíclica dos pilares 

Em primeiro lugar efectuou-se a análise dos mesmos dois pilares para acções cíclicas, 

aplicando-se uma lei de deslocamentos horizontais na extremidade superior de cada pilar, 

considerando-se, para este efeito, o funcionamento independente de cada um deles. A 

imposição de deslocamentos foi realizada na extremidade livre dos pilares (P3 e P6) e na 

direcção da maior dimensão da secção, isto é, perpendicular ao eixo do tabuleiro. 

 

As histórias de deslocamentos impostos aos pilares P3 e P6, aplicadas na extremidade livre 

dos mesmos e ilustradas na Figura 7.4, correspondem à aplicação de doze semi-ciclos de 

amplitude crescente. 
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Figura 7.4: História de deslocamentos impostos ao pilar P3 (esq.) e P6 (dir.). 

 

 

Esta resposta cíclica foi realizada experimentalmente no Laboratório de Ispra, em Itália, 

servindo desta forma para comparar os resultados das diferentes metodologias numéricas. 

Foi também possível comparar os resultados com os obtidos por Vila Pouca usando o 

modelo de dano, Vila Pouca (2001), uma modelação bastante mais refinada (e rigorosa) 

baseada em elementos finitos. Nas Figura 7.5 e Figura 7.6 apresentam-se as relações força-

deslocamento obtidas por via experimental e numérica (PNL, Seismostruct e Modelo de 

Dano), resultante da imposição de deslocamentos no topo dos pilares P3 e P6. Os valores 

de força e de energia dissipada correspondente aos vários resultados numéricos são 

bastante próximos dos resultados experimentais de Ispra (Gago et al. (1999), Pinto et al. 

(2001a), Pinto et al. (2001b) e Vila Pouca (2001)) demonstrando a excelente capacidade 
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dos modelos numéricos utilizados para simular o comportamento não linear dos pilares 

sujeitos a acções cíclicas. 

 

No entanto, embora em termos globais as três soluções numéricas acompanhem bem os 

resultados experimentais, verificam-se algumas diferenças no que se refere ao efeito de 

aperto ou “pinching”. Para o pilar P3 os resultados obtidos com o modelo de dano são 

aqueles que envolvem um maior “pinching” e os obtidos com o programa PNL o menor. 

Para o pilar P6 pode observar-se que os resultados do modelo de dano e do Seismostruct 

são bastante próximos. 
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Figura 7.5: Diagrama cíclico força-deslocamento do pilar P3. 
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Figura 7.6: Diagrama cíclico força-deslocamento do pilar P6. 

 

 

7.1.4.5 Resposta sísmica 

Para a análise dinâmica e não linear da ponte foi considerado um acelerograma artificial 

compatível com o espectro de resposta, definido no EC8, para solos médios (solo B), com 

15 segundos de duração e aceleração de pico em função do período de retorno. A 

aceleração de pico para o acelerograma com período de retorno de 2000 anos corresponde 

a 3,728 m/s2, segundo as indicações obtidas a partir de estudos de sismicidade efectuados 

para o local em que a ponte se encontra localizada, e aumenta com o período de retorno de 

uma forma não linear, de acordo com Gago et al. (1999). 

 

A estrutura foi discretizada admitindo que as rótulas plásticas se formariam na região 1 

(junto à base), com um desenvolvimento de 3.4m, correspondente a metade da altura útil 

da secção na direcção da análise. Desta forma, o comportamento não linear da estrutura 

concentra-se nos pilares, nas rótulas plásticas junto à base, já que são as zonas da estrutura 

com esforços mais elevados quando sujeitas à acção sísmica. Na análise com o programa 

PNL, o tabuleiro foi discretizado com 16 elementos e as barras de ligação dos pilares ao 
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tabuleiro (bielas) com um único elemento cada, todos com comportamento linear e 

elástico. 

 

Sendo as rótulas responsáveis pela maior parte da dissipação de energia da estrutura, 

devido ao seu comportamento histerético material quando sujeitas a carregamentos 

cíclicos, considerou-se apenas um amortecimento elástico da estrutura, proporcional à 

rigidez, de 1,5%.  

 

De entre os resultados obtidos no estudo sísmico da ponte interessam, de forma particular, 

a evolução do deslocamento do topo dos pilares ao longo do tempo, bem como os 

respectivos diagramas momentos-curvaturas. Nestes últimos diagramas, em especial, pode 

avaliar-se a energia dissipada e a ductilidade máxima exigida, fundamental para definição 

da curva de vulnerabilidade dos pilares. 

 

Da Figura 7.7 à Figura 7.10 apresentam-se as respostas deslocamentos-tempo do pilar P3, 

comparando as várias modelações anteriormente referidas (Seismostruct, PNL e 

Ruaumoko), para 4 diferentes períodos de retorno: 73, 475, 2000 e 9980 anos. Como se 

pode observar, as quatro respostas são de um modo geral muito próximas exceptuando a 

solução obtida com o modelo Ruaumoko, para o período de retorno de 73 anos, em que se 

verifica valores maiores da resposta, devido à adopção de uma lei bilinear implicar um 

comportamento linear até à cedência e, portanto sem amortecimento histerético. Também é 

notório que para as respostas obtidas com o modelo PNL, para os períodos de retorno de 

2000 e 9980 anos, apresentam uma ligeira tendência para obter valores um pouco mais 

elevados que as outras duas modelações, na parte final da resposta. 
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Figura 7.7: Resposta do pilar P3 para um período de retorno de 73 anos. 
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Figura 7.8: Resposta do pilar P3 para um período de retorno de 475 anos. 
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Figura 7.9: Resposta do pilar P3 para um período de retorno de 2000 anos. 
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Figura 7.10: Resposta do pilar P3 para um período de retorno de 9980 anos. 
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7.1.4.6 Avaliação da segurança 

Como já referido anteriormente, a determinação da segurança sísmica da ponte pode ser 

efectuada pela avaliação da sua probabilidade de ruína envolvendo a curva de 

vulnerabilidade estrutural, bem como a função distribuição do efeito da acção sísmica e a 

função densidade de probabilidade da resistência, expressa em ductilidades disponíveis 

nestas análises (Borges e Castanheta (1982), Costa (1989) e Delgado et al. (2002)). 

 

Com base no conjunto de pontos de ductilidades exigidas para cada nível de acção sísmica, 

ajustaram-se funções polinomiais de 2ª ordem obtendo-se relações entre acção e efeito da 

acção, as funções de vulnerabilidade de cada pilar, representadas na Figura 7.11 para os 

pilares P3 e P6. Este procedimento foi realizado para o modelo numérico 2D com não 

linearidade concentrada (PNL) e para o modelo numérico com não linearidade distribuída 

(Seismostruct, referido na legenda por SS). As diferenças verificadas nas funções de 

vulnerabilidade para as diferentes modelações são significativas, correspondendo a cerca 

de 15% para o pilar P3 e cerca de 45% para o pilar P6, devido aos maiores valores obtidos 

pelo modelo PNL na parte final da resposta. 
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Figura 7.11: Funções de vulnerabilidade dos pilares P3 (esq.) e P6 (dir.). 

 

 

De forma a determinar a probabilidade de ruína da ponte foi utilizada para a acção sísmica 

uma função de distribuição tipo Gumbel. Para a função de distribuição das resistências foi 

adoptada uma função de Gauss com uma ductilidade média de 4.4 e um coeficiente de 

variação de 0.21, como sugerido por Marques e Cunha (1999). Através da integração da 
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função de convolução foram obtidas as probabilidades de ruína do pilar P3 (o mais 

vulnerável desta ponte), por intermédio das duas modelações anteriormente referidas, 

encontrando-se representadas no Quadro 7.2. A probabilidade de ruína obtida com a 

modelação do Seismostruct corresponde ao valor limite considerado como razoável para 

pontes (≈10-5), sendo este valor superior para a modelação do PNL, embora da mesma 

ordem de grandeza. No entanto, se a ductilidade média disponível da secção diminuísse 

para metade (µd = 2.2) os valores da probabilidade de ruína aumentariam drasticamente. 

 

Quadro 7.2: Probabilidades de ruína. 

 PNL Seismostruct 
 µd = 2.2 µd = 4.4 µd = 2.2 µd = 4.4 

Pilar P3 0.000204 0.000030 0.000075 0.000010 
 

 

Estas probabilidades de ruína atingidas para a ponte, determinadas através da probabilidade 

de ruína dos seus pilares, foram obtidas assumindo que o colapso dos pilares se verifica por 

esgotamento da ductilidade disponível em flexão. Então, é necessário garantir que nenhum 

outro mecanismo de colapso da ponte será encontrado antes, nomeadamente através da 

verificação da capacidade resistente ao corte dos elementos estruturais com maiores forças 

atingidas. Esta verificação da capacidade resistente ao corte dos pilares foi efectuada nos 

dois pilares com maiores forças de corte mobilizadas, 5000kN para o pilar P3 e 8000kN 

para o pilar P6, adoptando-se para tal a metodologia proposta por Priestley et al. (1996). 

As componentes da força de corte correspondentes à resistência do betão, Vc (para uma 

elevada ductilidade em curvatura), à armadura transversal, Vw, e ao esforço axial, Vp, 

encontram-se representadas no Quadro 7.3, assim como a totalidade da capacidade de corte 

disponível em cada pilar, V, que é suficiente para prevenir que se verifique um mecanismo 

de rotura por corte antes de se atingir a ductilidade máxima.  

 

Quadro 7.3: Capacidade resistente ao corte. 

Pilar Vc Vw Vp V (kN) 
P3 3660 2771 2546 7631 
P6 3129 2771 4922 9199 
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7.1.5 Conclusões sobre a ponte de Warth 

Apresentou-se neste ponto do trabalho um estudo comparativo de diferentes metodologias 

para a determinação da resposta sísmica e avaliação da segurança sísmica de uma ponte 

construída em Viena e estudada experimentalmente em Ispra. As metodologias 

evidenciaram bastante rigor na simulação do comportamento estrutural da ponte para leis 

de deslocamentos estáticos e cíclicos, assim como para as acções sísmicas, traduzido pela 

excelente aproximação dos resultados obtidos. Os resultados obtidos, para 4 diferentes 

períodos de retorno: 73, 475, 2000 e 9980 anos, apresentam, de um modo geral, valores 

muito próximos exceptuando a solução obtida com o modelo Ruaumoko, para baixos 

níveis da acção sísmica em que o comportamento linear predomina, e as respostas obtidas 

com o modelo PNL que, para as acções sísmicas mais elevadas, apresenta uma ligeira 

tendência para envolver um menor amortecimento que as outras duas modelações.  

 

Estes modelos mostraram-se, assim, adequados para estudos da avaliação de segurança 

para o qual é necessário um elevado número de análises. Procedeu-se, então, à avaliação da 

vulnerabilidade sísmica da ponte que, tendo sida construída nos anos 70, foi dimensionada 

com uma acção sísmica inferior àquela que actualmente deve ser adoptada. Tomando como 

parâmetro de controlo a ductilidade dos pilares, foi avaliada a segurança da ponte com 

duas hipóteses de modelação numérica, apresentando uma probabilidade de ruína próxima 

do valor limite considerado como razoável, dispondo, assim, de uma margem de segurança 

ligeiramente inferior às novas exigências em termos do valor da acção sísmica do local. 
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7.2 Análise do Comportamento Sísmico da Ponte de Lordo (projecto 

LessLoss) 

7.2.1 Introdução 

A ponte cujo estudo se apresenta neste ponto foi seleccionada no âmbito de um projecto 

que envolveu vários grupos europeus de investigação, o projecto Lessloss – “Risk 

Mitigation for Earthquakes and Landslides”. Esta ponte faz parte de uma auto-estrada que 

atravessa uma região montanhosa de elevada sismicidade do sul da Itália (a zona de Reggio 

Calabria), relativamente próxima do local para o qual se realizaram os estudos de 

sismicidade (LESSLOSS (2006)), tendo sido recentemente dimensionada para uma 

aceleração de pico de 0,35g. 

 

7.2.2 Modelação estrutural 

A modelação estrutural da ponte foi realizada através de um modelo não linear plano 

(PNL), já apresentado anteriormente (Delgado (2000)). Esta modelação plana do 

comportamento estrutural é concretizada com elementos de barra, em que se considera o 

seu comportamento não linear material concentrado nas suas extremidades (rótulas 

plásticas). Assim, para estas rótulas plásticas, as leis do comportamento cíclico são obtidas 

de acordo com uma envolvente trilinear ajustada à lei monotónica de carregamento dos 

elementos, e através do modelo de Takeda modificado (Takeda et al. (1970), CEB (1996) e 

Duarte et al. (1990)). Com este modelo poderão ser feitas duas análises: uma na direcção 

longitudinal e outra na direcção transversal, devendo esta última modelação ser plana e 

criteriosamente realizada de modo a manterem-se as características tridimensionais da 

análise.  
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Para a simulação plana do comportamento tridimensional da análise na direcção 

transversal da ponte devem ser consideradas algumas simplificações do modelo estrutural, 

como já apresentado anteriormente e ilustrado na Figura 7.1. Deve ainda ser referido que a 

análise da vulnerabilidade da estrutura apenas é desenvolvida na sua direcção transversal, 

no entanto a determinação de modos de vibração é efectuada também para as outras duas 

direcções (vertical e longitudinal). 

 

7.2.3 Metodologia utilizada no calculo da probabilidade de ruína 

A metodologia para estimar a probabilidade de ruína foi já apresentada anteriormente no 

capítulo 4.4, sendo agora apenas efectuada uma referência aos aspectos que se relacionam 

com este estudo.  

 

A capacidade dos elementos resistentes, R, é quantificada em termos de ductilidade 

disponível e a resposta estrutural, S, medida em ductilidades exigidas, sendo a distribuição 

para cada uma destas variáveis do tipo normal. 

 

No caso particular desta ponte, será realizado um estudo para a definição de alguns pontos 

da curva de fragilidade para diferentes níveis de intensidade sísmica. Para se obter um 

ponto da curva de fragilidade, para um determinado nível de intensidade agi, é necessário 

efectuar mais do que uma análise utilizando-se vários acelerogramas, de modo a 

determinar a distribuição probabilística da resposta da estrutura medida em ductilidades 

exigidas. 

 

7.2.4 Características da ponte 

A ponte, com uma ligeira curvatura em planta, correspondente a um de dois viadutos 

paralelos e independentes, sendo o viaduto sul, ilustrado na Figura 7.12, constituído por 

um tabuleiro de viga contínua apoiado em 10 pilares e nos 2 encontros, apresentando os 

onze vãos comprimentos que variam entre 40 e 110 m.  
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Do ponto de vista estrutural pode ser considerada uma ponte em pórtico em que o tabuleiro 

apresenta uma secção transversal em caixão mista, de aço e de betão, de altura 

praticamente constante na maioria dos tramos e altura variável nos três maiores vãos, 

apresentando ainda elementos rigidificadores transversais e diafragmas. 
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Figura 7.12: Planta, perfil longitudinal e secções transversais da ponte (LESSLOSS 
(2006)). 

 

 

Os pilares têm secção transversal rectangular oca de betão armado com 5,5 m de 

desenvolvimento na direcção transversal da ponte e 2 m na direcção longitudinal, com 

excepção daqueles situados na proximidade da zona do leito do rio, os pilares 2 e 3, que 

apresentam secção hexagonal por razões hidrodinâmicas, com dimensões exteriores de 6 m 

por 3 m, (dados fornecidos pelo coordenador do projecto e publicados em LESSLOSS 

(2006)), ilustrados na Figura 7.12. Relativamente às fundações, os pilares 2 a 5 são 

fundados em poços e estacas e os restantes têm fundações directas. 
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A anterior descrição do viaduto de Lordo evidencia a sua considerável complexidade 

estrutural. Assim, para aplicar a metodologia de análise não linear, referida anteriormente, 

e procurar garantir as mesmas condições de análise para todos os grupos envolvidos no 

projecto LESSLOSS (de modo a se poderem confrontar resultados) foi necessário 

simplificar a modelação estrutural para se conseguirem simular as condições reais sem 

demasiadas variáveis envolvidas. 

 

A primeira simplificação da estrutura passa por se desprezar a ligeira curvatura em planta 

da ponte. A segunda simplificação consiste em transformar as secções complexas do 

tabuleiro em secções mais simples, passando a ser definidas por uma laje de betão com 

altura constante assente numa estrutura metálica em U (Figura 7.13). No entanto, apesar 

desta simplificação, continuam a existir 11 secções com características diferentes para o 

tabuleiro, em que as diferenças se encontram na espessura e altura dos elementos de aço, 

ilustradas no Quadro 7.4, tendo-se procurado agrupar estas 11 secções num número mais 

reduzido, de acordo com as semelhanças em área e inércia. 

 

 

Figura 7.13: Esquema da secção simplificada do tabuleiro da ponte. 
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Quadro 7.4: Características das secções simplificadas do tabuleiro. 

t1 t2 t3 H A Iy Iz Ip Peso Próprio Secção 
(mm) (mm) (mm) (m) (m2) (m4) (m4) (m4) (kN/m) 

1 16 14 30 2.5 0.744 0.638 6.473 0.705 98.2 
2 20 14 30 2.5 0.766 0.741 6.527 0.810 99.9 
3 30 20 40 2.5 0.866 1.008 7.005 1.182 107.8 
4 20 16 30 2.5 0.776 0.754 6.601 0.851 100.7 
5 16 14 30 2.6 0.747 0.692 6.494 0.753 98.5 
6 20 16 30 2.95 0.790 1.055 6.708 1.115 101.9 
7 30 20 50 3.675 0.929 2.210 7.473 2.157 112.8 
8 40 24 65 4.325 1.068 3.771 8.238 3.441 123.7 
9 50 24 65 4.5 1.131 4.629 8.435 3.967 128.6 

10 20 14 30 2.6 0.747 0.692 6.494 0.753 98.5 
11 26 14 30 2.5 0.798 0.884 6.608 0.938 102.5 

 

 

Então, uma vez que existem bastantes secções semelhantes, foram considerados 4 grupos 

de secções para o tabuleiro (utilizados na análise numérica), sendo cada grupo associado a 

cada novo tipo de secção como apresentado no Quadro 7.5. Para cada tipo de secção foram 

determinadas as correspondentes secções rectangulares equivalentes associadas às suas 

duas direcções ortogonais (a direcção yy permite uma análise vertical e longitudinal e a 

direcção zz uma análise transversal), mantendo para cada uma delas a área e inércia 

originais. Estas simplificações e agrupamentos efectuadas às secções do tabuleiro 

conduzem às características também representadas no Quadro 7.5. Para cada tipo de secção 

foi realizada uma homogeneização em aço (ES=206GPa e EC=32GPa), de acordo com os 

dados obtidos da ponte.  

 

Quadro 7.5: Características das secções equivalentes do tabuleiro. 

Direcção y Direcção z Área Inércia y Inércia z 
b h b h [b x h] [bh3/12] [bh3/12] 

Tipo 
de 

secção 

Secção 
original 

(m) (m) (m) (m) (m2) (m4) (m4) 

1 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 10, 11 0.221 3.527 0.077 10.097 0.779 0.808 6.622 

2 7 0.174 5.343 0.095 9.825 0.930 2.212 7.477 

3 8 0.164 6.509 0.111 9.621 1.067 3.769 8.238 

4 9 0.161 7.008 0.120 9.460 1.128 4.618 8.438 

 (Modos de vibração 
vertical e longitudinal) 

(Modo de vibração 
transversal)   
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No Quadro 7.6 apresentam-se também os tipos de secção do tabuleiro utilizados na 

modelação numérica em cada tramo, com os respectivos comprimentos parciais de cada 

parcela de elemento de tabuleiro e distâncias totais até ao início da ponte. 

 

Quadro 7.6: Tipo de secção do tabuleiro ao longo do comprimento da ponte. 

  Tipo de 
secção 

Comp. 
(m) 

Dist. total 
(m) 

Tramo 1  
 L = 60m 1 60.0 60.0 

1 57.5 117.5 
2 12.5 130.0 

3 4.0 134.0 
Tramo 2  

  L = 75m 

4 1.0 135.0 

4 1.0 136.0 
3 4.0 140.0 
2 12.5 152.5 

1 75.0 227.5 

2 12.5 240.0 
3 4.0 244.0 

Tramo 3 
L = 110m 

4 1.0 245.0 

4 1.0 246.0 

3 4.0 250.0 

2 12.5 262.5 
Tramo 4 
L = 85m 

1 67.5 330.0 
Tramo 5    
L = 60m 1 60.0 390.0 

Tramo 6    
 L = 60m 1 60.0 450.0 

Tramo 7    
L = 60m 1 60.0 510.0 

Tramo 8    
L = 60m 1 60.0 570.0 

Tramo 9    
L = 60m 1 60.0 630.0 

Tramo 10   
 L = 45m 1 45.0 675.0 

Tramo 11   
 L = 40m 1 40.0 715.0 

 

 

As mesmas considerações efectuadas às secções transversais do tabuleiro foram realizadas 

para os dois tipos de secção dos pilares, ilustradas na Figura 7.14. Assim, conhecidas as 

inércias de cada pilar nas duas direcções, foram obtidas as dimensões das respectivas 

secções rectangulares equivalentes associadas à área e inércia em cada direcção de análise, 
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representadas no Quadro 7.7, sendo estas secções equivalentes dos pilares modeladas em 

betão. 

 

 

a) tipo de secção 1 b) tipo de secção 2 

Figura 7.14: Secções dos pilares da ponte. 

 

 

Quadro 7.7: Características das secções equivalentes dos pilares. 

Direcção x Direcção y Área 
Inércia b h Inércia b h Tipo de 

secção 
(m2) (m4) (m) (m) (m4) (m) (m) 

1 5.443 4.195 1.790 3.041 21.046 0.799 6.812 

2 4.555 2.610 1.737 2.622 14.010 0.751 6.071 

  (Modos de vibração vertical e 
longitudinal) (Modo de vibração transversal) 

 

 

No Quadro 7.8 encontram-se apresentadas algumas das características principais dos 

pilares, nomeadamente a altura dos pilares considerada no modelo de análise (Hp), o tipo 

de secção utilizada, o esforço axial (N) que é transmitido a cada um dos pilares da ponte, o 

comprimento da rótula plástica (Lp), a área de betão e a percentagem de aço da secção dos 

pilares (Ac e %As) e, finalmente, o peso próprio dos pilares. As propriedades e 

características dos materiais estão apresentadas no Quadro 7.9. 
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Quadro 7.8: Características dos pilares. 

Pilar Hp 
(m) 

Tipo 
de 

secção 

N 
(kN) 

Lp 
(m) 

Ac 
(m2) %As 

Peso 
próprio 

(kN) 
1 10.5 2 7709 0.991 4.56 0.56 1197 
2 13.8 1 12500 1.293 5.446 0.84 1879 
3 18.6 1 13991 1.677 5.446 0.84 2532 
4 19.3 2 8614 1.695 4.56 0.56 2200 
5 17.1 2 7886 1.519 4.56 0.56 1949 
6 16.3 2 7933 1.455 4.56 0.56 1858 
7 15.5 2 7740 1.391 4.56 0.56 1767 
8 11.6 2 7532 1.079 4.56 0.56 1322 
9 7.1 2 6144 0.719 4.56 0.56 809 

10 4.5 2 5090 0.511 4.56 0.56 513 

 

 

Quadro 7.9: Propriedades dos materiais 

Betão Aço 

Resistência fck=35 MPa Tensão de cedência fyk=430 MPa 

Extensão para a tensão de 
rotura εc0=0.002 Módulo de Young E=206 GPa 

Tensão de rotura fcu=0.7 fc Extensão de rotura εyu=0.1 

Extensão de rotura εcu=0.006 fuk/fyk=1.255 ε=0.006 

Peso específico γ=25.0 kN/m3 Peso específico γ=78.5 kN/m3 

 

 

7.2.5 Análises elásticas preliminares 

A massa considerada, para as análises elásticas que se seguem, corresponde unicamente ao 

peso próprio do tabuleiro e uma parcela que representa outras cargas permanentes, 

admitida com um valor de 3,5 kN/m2, não sendo considerada a contribuição da massa dos 

pilares. Assim, considerando a largura do tabuleiro de 10,95 m, obtém-se uma carga linear 
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no tabuleiro de 38,3 kN/m, ilustrando-se no Quadro 7.10 a quantificação das cargas 

associadas à massa considerada para cada tipo de secção do tabuleiro.  

 

Quadro 7.10: Quantificação da carga do tabuleiro. 

Peso próprio Outras cargas Carga total 
Tipo de secção 

(kN/m) (kN/m) (kN/m) 

1 101.0 38.3 139.3 

2 112.8 38.3 151.1 

3 123.7 38.3 162.0 

4 128.6 38.3 166.9 

 

 

Os modos de vibração e as frequências próprias são obtidos através do programa de análise 

plana não linear (PNL) referido anteriormente, tomando uma modelação independente para 

cada direcção e considerando as correspondentes propriedades para os elementos de barra. 

Para a determinação dos modos de vibração transversais a modelação estrutural requer 

ligações entre o tabuleiro e os pilares através de bielas, compatibilizando assim os 

deslocamentos e não permitindo a transmissão de momentos, traduzindo deste modo os 

efeitos tridimensionais dessas análises. Estas bielas possuem área muito elevada e reduzida 

inércia. Para os modos de vibração longitudinais a sua modelação é feita por intermédio de 

uma análise plana simples, enquanto que para os modos de vibração verticais a modelação 

é feita através de uma viga contínua, que representa o tabuleiro, e cada um dos pilares é 

modelado por um apoio simples, ignorando a continuidade entre estes dois tipos de 

elementos estruturais. 

 

Para permitir comparar os resultados obtidos pelo modelo bidimensional foi utilizado um 

programa comercial de análise tridimensional (Robot Millennium), considerando as 

mesmas simplificações feitas no modelo PNL para cada elemento de barra e avaliando as 

frequências próprias em cada uma das direcções. No entanto, a massa dos pilares foi 

considerada na análise elástica com o programa Robot, sendo de esperar desta forma 

valores da frequência de vibração ligeiramente menores.  
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Nas figuras seguintes apresentam-se os modos de vibração e respectivas frequências para 

cada uma das direcções de análise, resultantes da utilização dos dois programas referidos. 

Os resultados da análise na direcção transversal da ponte, para os dois primeiros modos de 

vibração, encontram-se ilustrados na Figura 7.15, enquanto que para a direcção 

longitudinal e vertical se apresentam, respectivamente, na Figura 7.16 e Figura 7.17. 

 

 

 
Robot – 1.67 Hz  

 
PNL – 1.69 Hz 

 

 
Robot – 2.02 Hz 

 
PNL – 2.07 Hz 

a) 1º modo b) 2º modo 

Figura 7.15: Frequências na direcção transversal da ponte. 

 

 

 

 
Robot – 1.86 Hz 

 
PNL – 1.89 Hz 

a) 1º modo 

Figura 7.16: Frequências na direcção longitudinal da ponte. 
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Robot – 0.72 Hz 

 
PNL – 0.77 Hz 

 

 
Robot – 1.25 Hz 

 
PNL – 1.37 Hz 

a) 1º modo b) 2º modo 

Figura 7.17: Frequências na direcção vertical da ponte. 

 

 

A partir dos resultados anteriores, para os quais se apresenta também no Quadro 7.11 um 

resumo dos valores das frequências para cada direcção de análise, pode concluir-se que os 

modos de vibração e frequências obtidos com ambos os programas são bastante 

semelhantes. 

 

Quadro 7.11: Resumo das frequências próprias de vibração nas três direcções. 

Modo transversal Modo vertical Modo longitudinal Frequências 
(Hz) 1º modo 2º modo 1º modo 2º modo 1º modo 

PNL 1.69 2.07 0.77 1.37 1.89 

ROBOT 1.67 2.02 0.72 1.25 1.86 

 

 

No decurso do projecto, foram alteradas algumas características do modelo numérico, 

nomeadamente no que diz respeito aos valores da massa e alturas dos pilares. A massa 

adicional proveniente de outras cargas permanentes deixou de ser considerada, sendo 

apenas contabilizado o peso próprio do tabuleiro para a massa total da ponte. O 
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Quadro 7.12 apresenta os valores do peso próprio de cada secção do tabuleiro, que se 

encontram em correspondência com as novas massas consideradas. 

 

Quadro 7.12: Novos valores do peso próprio para as secções do tabuleiro. 

Peso próprio Tipo de secção  
(kN/m) 

1 101.0 

2 112.8 

3 123.7 

4 128.6 

 

 

As alturas efectivas dos pilares, que inicialmente foram adoptadas com a sua altura real, 

foram posteriormente actualizadas, de forma a serem consideradas até ao centro de 

gravidade das secções do tabuleiro. Considerando que Hp é a altura do pilar, H a altura do 

tabuleiro e y a coordenada do centro de gravidade da secção do tabuleiro, medida na 

vertical a partir da fibra superior (topo da laje de betão), a altura efectiva do pilar, Hp’, 

adoptada no modelo numérico e apresentada no Quadro 7.13 é dada por: Hp’ = Hp + H + y. 

No Quadro 7.14 são apresentadas as novas frequência e períodos obtidos após a 

actualização do modelo numérico.  

 

Quadro 7.13: Alturas efectivas dos pilares. 

Pilar Hp (m) Tipo de secção 
do tabuleiro H y (m) Hp’ (m) 

1 10.5 1 3.675 -0.700 13.475 

2 13.8 4 2.6 -1.746 14.654 

3 18.6 4 2.6 -1.746 19.454 

4 19.3 1 3.675 -0.700 22.275 

5 17.1 1 3.675 -0.700 20.075 

6 16.3 1 3.675 -0.700 19.275 

7 15.5 1 3.675 -0.700 18.475 

8 11.6 1 3.675 -0.700 14.575 

9 7.1 1 3.675 -0.700 10.075 

10 4.5 1 3.675 -0.700 7.475 

 



Capítulo 7 
 

7.34 

 

Quadro 7.14: Novas frequência e períodos após modificações na direcção transversal.  

Ambas alterações (massa e pilares) 
 Alteração na 

massa  
Alteração na 

altura dos pilares 1º modo 2º modo 

f (Hz) 1.976 1.650 1.933 2.285 

T (s) 0.51 0.61 0.52 0.44 

 

 

7.2.6 Resultados da avaliação da segurança 

Para o estudo da avaliação da segurança foram utilizados 20 acelerogramas, seleccionados 

a partir da Base de Dados Europeia de Sismos Intensos (ESD) existente no Imperial 

College, em Londres, procurando-se envolver várias magnitudes e distâncias aos 

epicentros dos sismos ocorridos na Europa (Ambraseys et al. (2002)). 

 

Foram, também, considerados dois níveis de intensidade, correspondentes aos períodos de 

retorno de 475 e 2475 anos, que se podem exprimir em acelerações espectrais para o 

período da estrutura. Para tal, existe a necessidade de escalar os acelerogramas para os 

níveis de intensidade admitidos. 

 

Assumindo o terreno do tipo C, os dois níveis de aceleração de pico da base de 

dimensionamento são ag1 = 0,4 g e ag2 = 0,67 g (valores obtidos a partir do conhecimento 

da distribuição de Hazard do local e em correspondência com os períodos de retorno 

anteriormente referidos). Foi seleccionado um espectro de resposta elástico tipo 1 e 

coeficiente de amortecimento viscoso de 5% com os seguintes parâmetros: S = 1,15; 

TB = 0,20 s; TC = 0,60 s; TD = 2,0 s (EC8, CEN (2003)). Então, a partir destas análises e 

para o período fundamental da ponte, de 0,52 s, obtêm-se através das expressões (7.4) os 

dois valores das acelerações espectrais de referência, Sa1 e Sa2: 
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O escalamento dos acelerogramas, i
gu&& , foi feito de modo a que a correspondente aceleração 

espectral, i
aS  coincida com a do Eurocódigo 8, aS , para a frequência fundamental do modo 

transversal da ponte, expressão (7.5). 

 i
a

ai
g S

Su ⋅&&  (7.5) 

 

Pode-se também determinar a aceleração espectral de dimensionamento directamente a 

partir das curvas de hazard do local. O valor da aceleração de referência, que corresponde 

a uma dada probabilidade de excedência, pode ser obtida da curva de hazard anual (H1-Sa) 

calculada para o período da ponte, T. 

 

Se considerarmos os períodos de retorno de 475 e 2475 anos as correspondentes 

probabilidades de excedência são 1/475 = 2.1 x 10-3 e 1/2475 = 0.4 x 10-3. A partir da 

curva de hazard anual (H1-Sa), ilustrada na Figura 7.18 (LESSLOSS (2006)), podem 

obter-se as seguintes acelerações espectrais, para o período da ponte: 

 

H1 = 2.1 x 10-3  →  Sa = 0.98g ≈ 1g 

H1 = 0.4 x 10-3  →  Sa = 1.99g ≈ 2g 
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Figura 7.18: Curva de hazard anual para o local. 

 

 

No que diz respeito à capacidade resistente, em termos de ductilidades disponíveis, foi 

considerada uma distribuição normal. Para cada tipo de secção transversal dos pilares 

foram adoptados os valores médios das ductilidades, como a relação entre a curvatura 

última e a curvatura de cedência, definidas a partir das aproximações bilineares para as 

relações momento - curvatura das secções, publicadas em LESSLOSS (2006). O 

coeficiente de variação, COV, foi assumido com um valor de 0.20, para todos os tipos de 

secção. 

 

As respostas sísmicas ao longo do tempo foram obtidas para a ponte utilizando o modelo 

PNL, com as propriedades e geometrias dos elementos estruturais apresentados 

anteriormente, tendo-se obtido as ductilidades exigidas em curvatura nos pilares 3 e 4, para 

cada nível de aceleração espectral, apresentadas no Quadro 7.15. 
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Quadro 7.15: Ductilidades exigidas em curvatura para os pilares. 

Aceleração espectral (Sa1=1g) Aceleração espectral (Sa2=2g)Ductilidade exigida 
Pilar 3 Pilar 4 Pilar 3 Pilar 4 

1 4.29 4.67 7.77 7.19 
2 4.24 6.84 7.51 9.09 
3 3.29 3.60 7.43 7.83 
4 2.77 3.38 2.73 5.56 
5 1.99 4.96 5.86 6.85 
6 4.31 9.09 13.43 30.72 
7 3.17 6.82 24.36 30.02 
8 3.33 3.70 5.32 4.56 
9 2.37 5.89 8.90 13.65 
10 9.07 18.64 35.83 31.77 
11 9.93 16.92 42.72 38.10 
12 2.70 2.96 10.11 9.79 
13 2.12 2.98 4.43 4.27 
14 2.21 6.93 14.05 14.64 
15 2.62 4.42 5.25 6.27 
16 2.95 5.03 9.25 12.93 
17 4.52 6.50 8.58 10.12 
18 2.37 2.52 3.89 4.74 
19 1.65 2.04 3.98 4.20 

Acelerogramas 

20 6.66 14.81 19.31 22.08 
Ductilidade média 3.83 6.63 12.03 13.72 

Desvio padrão 2.26 4.76 10.80 10.73 
 

 

Pode-se ver, também, no Quadro 7.15 que para alguns dos acelerogramas utilizados são 

atingidas ductilidades em curvatura extremamente elevadas, como é o caso dos 

acelerogramas números 6, 7, 10 e 11. Para homogeneizar as ductilidades exigidas e 

eliminar valores atípicos, foi decidido desprezar valores de ductilidade que excedessem 

duas vezes o valor médio da ductilidade exigida. De acordo com este procedimento, as 

ductilidades exigidas que foram consideradas para a avaliação da segurança encontram-se 

ilustradas no Quadro 7.16. 
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Quadro 7.16: Ductilidades exigidas em curvatura efectivamente consideradas. 

Aceleração espectral (Sai=1g) Aceleração espectral (Sai=2g) Ductilidade exigida 
Pilar 3 Pilar 4 Pilar 3 Pilar 4 

1 4.29 4.67 7.77 7.19 
2 4.24 6.84 7.51 9.09 
3 3.29 3.60 7.43 7.83 
4 2.77 3.38 2.73 5.56 
5 1.99 4.96 5.86 6.85 
6 4.31 9.09 13.43 - 
7 3.17 6.82 - - 
8 3.33 3.70 5.32 4.56 
9 2.37 5.89 8.90 13.65 
10 - - - - 
11 - - - - 
12 2.70 2.96 10.11 9.79 
13 2.12 2.98 4.43 4.27 
14 2.21 6.93 14.05 14.64 
15 2.62 4.42 5.25 6.27 
16 2.95 5.03 9.25 12.93 
17 4.52 6.50 8.58 10.12 
18 2.37 2.52 3.89 4.74 
19 1.65 2.04 3.98 4.20 

Acelerogramas 

20 - - 19.31 22.08 
Ductilidade média 2.99 4.84 8.11 8.98 

Desvio padrão 0.89 1.93 4.29 4.86 
 

 

 

Na Figura 7.19 e Figura 7.20 apresentam-se as funções probabilísticas do efeito da acção e 

da capacidade para o pilar 3 e 4, respectivamente. Mais concretamente, para a acção são 

ilustradas duas curvas (1g e 2g) correspondentes a funções densidade de probabilidade do 

efeito da acção e para a capacidade a respectiva função de distribuição probabilística da 

resistência de cada pilar. Os valores das probabilidades de ruína para os dois níveis de 

intensidade sísmica encontram-se apresentados no Quadro 7.17. 

 



Aplicações Práticas 

7.39 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50
Ductility

fEA (2.g)
fEA (1g)

FR

 

Figura 7.19: Funções probabilísticas da acção e da capacidade para o pilar 3. 
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Figura 7.20: Funções probabilísticas da acção e da capacidade para o pilar 4. 

 

Quadro 7.17: Valores de fragilidade, para as duas intensidades sísmicas. 

 Aceleração espectral (Sai=1g) Aceleração espectral (Sai=2g) 
 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 3 Pilar 4 

Ductilidade exigida média 2.99 4.84 8.11 8.98 

Desvio padrão 0.89 1.93 4.29 4.86 

Probabilidade de ruína Pf (Sai) 0.00005 0.00007 0.07657 0.00882 

 

Ductilidade 

Ductilidade 
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7.1.6 Conclusões sobre a ponte de Lordo 

O estudo da ponte de Lordo iniciou-se com a comparação das características dinâmicas da 

ponte obtidas com diferentes modelações, 2D e 3D, e diferentes ferramentas de análise 

numéricas. Os resultados obtidos para as primeiras frequências e modos de vibração 

evidenciam uma grande concordância, permitindo concluir que a metodologia 2D, em que 

os efeitos 3D são tidos em conta de forma aproximada, traduz bem o comportamento 

global da ponte. 

 

A utilização de 20 acelerogramas, seleccionados a partir da Base de Dados Europeia de 

Sismos Intensos (ESD) existente no Imperial College, em Londres, para o estudo da 

avaliação da segurança, evidenciou que as ductilidade em curvatura exigidas para os dois 

pilares são, em alguns casos, muito elevadas. No sentido de reduzir a discrepância destes 

valores foram desprezados os valores de ductilidade que excedessem duas vezes o valor 

médio da ductilidade exigida, obtendo-se, deste modo, valores de ductilidade média 

exigida e coeficientes de variação que se consideraram mais adequados. Como era 

expectável, para o nível de intensidade sísmica de 2g os valores da ductilidade média e do 

coeficiente de variação crescem significativamente quando comparados com os obtidos 

com a intensidade 1g. 

 

A metodologia adoptada para o cálculo dos valores da curva de fragilidade para os dois 

níveis de intensidade sísmica considerados revelou-se eficiente e fácil de usar, sendo as 

maiores dificuldades resultantes da definição da base de sismos e da função densidade de 

probabilidade da capacidade.  

 

Concluiu-se, ainda, que os valores da curva de fragilidade aumentam de forma muito 

significativa com o aumento da intensidade sísmica, acompanhando o correspondente 

aumento dos valores da ductilidade média exigida e do correspondente coeficiente de 

variação. 
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7.3 Aplicação da metodologia simplificada a um conjunto de pontes  

Para o estudo de aplicação da metodologia simplificada (apresentada em 4.3), apoiada em 

critérios de “displacement based design”, foram consideradas cinco pontes portuguesas, 

pretendendo abarcar um conjunto diverso e distinto de casos possíveis. Estas pontes 

possuem três secções diferentes bem como diferentes condições geométricas, como sejam 

o número de alinhamentos, o número de pilares por alinhamento, os comprimentos dos 

pilares e dos vãos, tendo, no entanto, as mesmas condições de apoio (apoiadas nos 

encontros e nos pilares). 

 

Importa, neste momento, recordar que Portugal apresenta uma cartografia sísmica diversa, 

apesar de não se encontrar na sua globalidade (excepção para o arquipélago dos Açores) 

numa zona de elevada propensão sísmica. Estão contempladas no regulamento português 

quatro zonas, diferenciadas pelo correspondente coeficiente sísmico (Figura 7.21), dois 

tipos de acção sísmica (dependente da magnitude e da distância focal), e três tipos de solo 

com as respectivas diferenças na propagação das ondas sísmicas. 

 

Três das pontes que serão analisadas situam-se no IC28, em Ponte da Barca (PS1, PS3 e 

PS5) – zona sísmica D (aquela de menor coeficiente sísmico) – enquanto que outra (PS14) 

se situa na auto-estrada do sul A2, no sublanço Grândola – Aljustrel (zona A) e a outra 

(PS1_A15) na auto-estrada A15 em Rio Maior – Santarém (zona B), como se pode 

confirmar na imagem. 
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Figura 7.21: Zonas sísmicas regulamentares em Portugal. 

 

 

Apesar das 5 pontes se situarem em locais diferentes entre si e essencialmente nas zonas 

sísmicas B e D, optou-se por uniformizar a análise para a intensidade mais gravosa, isto é, 

a correspondente à zona A.  

 

Para fazer uma análise com carácter mais estatístico foram utilizados 5 acelerogramas 

diferentes gerados para a acção sísmica tipo 1, com uma duração de 10 segundos e tempos 

de crescimento e decaimento de 2 segundos cada, e tipo de solo B a partir de uma folha de 

cálculo de simulação do LNEC (SIMQKE (1976)). A aceleração de pico atinge o valor 

regulamentar de 270 cm/s2 (1.5*0.18*g). 
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Após a apresentação das pontes objecto do estudo uma dela é analisada de modo mais 

detalhado, envolvendo uma avaliação probabilística da segurança, mais precisa, e a 

metodologia simplificada. A comparação e a discussão dos resultados são posteriormente 

feitas para o conjunto das cinco pontes. 

 

7.3.1 Apresentação do conjunto de pontes  

A passagem superior PS1 é constituída por três tramos e dois alinhamentos de pilares, com 

secção semelhante a um I. Como se ilustra na Figura 7.22, é uma ponte constituída por dois 

vãos extremos de 15 m cada e um vão central de 31 m. O tabuleiro está apoiado em seis 

pilares, três por cada alinhamento e por dois encontros. A altura do primeiro alinhamento é 

de 8,7 m e a altura do segundo alinhamento de 9,9 m. 

 

 

Figura 7.22: Passagem superior PS1. 

 

 

Os pilares apresentam uma geometria que se assemelha a uma secção em I, com maior 

dimensão de 1,5 m e na outra direcção dimensão máxima de 0,7 m, com um conjunto de 38 

varões longitudinais em todo o perímetro e armadura transversal que conferem um bom 

confinamento (tal como se pode verificar na Figura 7.23). 
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Figura 7.23: Secção transversal dos pilares (elementos de projecto). 

 

 

Relativamente ao tabuleiro, uma metade simétrica da secção encontra-se representada 

Figura 7.24, onde se identificam alguns vazios de forma cilíndrica, existentes numa 

determinada extensão longitudinal da ponte. No Quadro 7.19 são apresentadas as 

principais características materiais da ponte. 

 

 
Figura 7.24: Secção transversal do tabuleiro (elementos de projecto). 

 

Quadro 7.18: Características materiais da ponte PS1. 

Tabuleiro C 30/37 
Betão 

Pilares C 25/30 

Armadura Longitudinal A400 
Armaduras 

Cintas A400 

Espessura 0,05 m 
Betuminoso 

Peso Volúmico 17 kN/m3 
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As características das restantes pontes, com um esquema estrutural semelhante, são 

apresentadas no Quadro 7.19. 

 

Quadro 7.19: Características geométricas do conjunto de pontes. 

Ponte Nº Tramos Vão Total (m) Altura Pilares (m) Nº Pilares 

PS1 3 61 9.3 2 x 3 

PS3 3 38 8.4 2 x 1 

PS5 3 58 10.8 2 x 2 

PS14 2 66 8.9 1 x 2 

PS1_A15 3 98 20.7 2 x 2 

 

 

7.3.2 Ponte PS1 

7.3.2.1 Metodologia Probabilística  

Para a análise estrutural utilizando a metodologia probabilística já apresentada no capítulo 

3, são descritas as principais considerações adoptadas em cada uma das fases. Para a 

obtenção da relação entre momentos e curvaturas para a secção dos pilares foi definida 

uma malha para a secção de betão armado, envolvendo a discretização de camadas para 

recobrimento e restante secção, assim como a quantificação das coordenadas dos varões. 

Como resultado desta análise da secção obteve-se a curva momento-curvatura representada 

na Figura 7.25, para a qual foi ajustada uma lei composta por três tramos (lei trilinear) que 

exprime esta relação entre momentos e curvaturas de forma simplificada, também ilustrada 

na Figura 7.25 a cor vermelha. A partir destas duas leis é possível definir a curvatura 

última (Cu, obtida para um valor de aproximadamente 80% do momento máximo) e a 
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curvatura de cedência (Cy). O valor da curvatura última será utilizado para determinar a 

ductilidade disponível da secção para efeito do cálculo da probabilidade de ruína. 

 

A secção dos pilares é a mesma para todos os alinhamentos tendo-se verificado que a 

influência do esforço axial no diagrama M-C é desprezável, daí que para os pilares as 

envolventes sejam todas muito semelhantes.  
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Figura 7.25: Curva momento-curvatura (M-C) do pilar P2. 

 

 

Para a análise na direcção transversal da ponte, com o modelo plano e não linearidade 

concentrada em rótulas plásticas, foi utilizada a modelação estrutural apresentada na 

Figura 7.26, com secções rectangulares para todos os elementos. Assim, como os pilares 

ou o tabuleiro não apresentavam secção regular, foi determinada a secção equivalente por 

igualdade de área e inércia, resultando as dimensões indicadas no Quadro 7.20.  
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Figura 7.26: Modelação estrutural da ponte PS1. 

 

Quadro 7.20: Secções transversais dos elementos utilizadas no modelo. 

 b (m) h (m) 

Tabuleiro  6.81 0.94 

Pilares 1.50 0.60 

Bielas 1000 0.001 

 

 

Como resultado da análise sísmica foram obtidas respostas histeréticas momentos-

curvaturas para a base de cada pilar, sendo ilustrada na Figura 7.27 o exemplo do pilar P2 

para a intensidade sísmica de referência. Para cada sismo considerado e fazendo variar a 

respectiva aceleração de pico, entre 0,5 e 2,5 vezes o valor de referência, obtiveram-se as 

ductilidades exigidas para cada nível de intensidade sísmica, podendo ser visualizada na 

Figura 7.28 o nível de exploração não linear para acelerações de pico crescentes. 
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Figura 7.27: Resposta histerética (M-C) do pilar P2. 

 

 

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006

c

M

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020

 

(ag=0,5)              (ag=1,0)                 (ag=1,5)                 (ag=2,0)                (ag=2,5) 

Figura 7.28: Respostas histeréticas (M-C) para acelerações de pico (ag) crescentes. 

 

 

Então, para estas cinco intensidades sísmicas e com as respectivas ductilidades exigidas 

para cada um dos cinco acelerogramas, pode-se construir a função de vulnerabilidade de 

cada pilar. Na Figura 7.29 apresenta-se a função de vulnerabilidade do pilar ajustada por 

mínimos quadrados à ductilidade média em cada intensidade. Os pontos a azul representam 

os resultados das ductilidades máximas exigidas para cada um dos cinco acelerogramas, 

permitindo visualizar a dispersão de resultados, enquanto a linha a vermelho representa a 

ductilidade média para cada intensidade sísmica. 
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Figura 7.29: Função de vulnerabilidade para o pilar P2. 

 

 

A probabilidade de ruína, como foi já referido, dá uma medida da vulnerabilidade que um 

dado pilar da ponte em análise apresenta face à acção sísmica. Para se obter esta 

probabilidade é necessário conhecer a função densidade de probabilidade da ductilidade, o 

parâmetro adoptado como medida da “resistência” do pilar, em função da ductilidade 

média e do desvio padrão (considerado como sendo 0.20) obtidos a partir das curvaturas de 

cedência (Cy) e últimas (Cu), e também a equação que define a função de vulnerabilidade.  

 

Assim, conhecidas as funções de distribuição da resistência e a função distribuição de 

probabilidade da acção, pode ser determinado o efeito da acção na estrutura, assim como a 

correspondente probabilidade de ruína do pilar mais crítico, e consequentemente da ponte, 

que neste caso foi de 1.12x10-4. 
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7.3.2.2 Metodologia Simplificada 

De acordo com o referido no ponto 4.3 e aplicando as expressões aí apresentadas, 

determinou-se a curva de capacidade para cada estado limite. Para o efeito adoptaram-se as 

extensões de aço e betão representadas no Quadro 7.21. 

 

Quadro 7.21: Valores das extensões consideradas para os vários estados limites. 

 εs εc 

LSy 0.00174 – 

LS1 0.002 0.0020 

LS2 0.010 0.0035 

LS3 0.030 0.0060 

 

 

O espectro de resposta foi considerado como a média dos espectros de resposta em 

deslocamentos associados aos 5 acelerogramas já utilizados na outra metodologia. Esses 

espectros de resposta foram obtidos utilizando o programa de cálculo de simulação do 

LNEC (SIMQKE (1976)). 

 

Como já havia sido referido, torna-se necessário considerar os pilares da ponte como 

estruturas com um grau de liberdade. Desse modo, o procedimento adoptado foi o 

seguinte: retirar os apoios do tabuleiro e determinar qual a necessária redução da altura dos 

pilares para que a nova estrutura apresente uma frequência igual à da estrutura original. 

Deste modo os pilares não apresentam restrição ao movimento senão no encastramento da 

base.  

 

Na Figura 7.30 a ilustram-se as curvas de capacidade em deslocamentos para cada estado 

limite considerado (ΔLSi) e a curva de deslocamentos exigidos, ambas em função da altura 

efectiva (Leff), onde a intersecção das duas curvas (capacidade e exigência) representa o 

limiar da verificação de cada estado limite. Se a ponte possuir uma altura efectiva superior 

ao da intersecção significa que esta não é vulnerável à acção sísmica considerada.  
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Figura 7.30: Curvas de capacidade em deslocamentos e curva de deslocamentos exigidos 
em função da altura efectiva (Leff). 

 

 

De modo a poder concluir quanto à segurança da ponte, foi calculada a redução da altura 

dos pilares atrás referida. Sabendo que:  

 
 ƒ = 1.22 Hz 

 ω = 2πƒ = 7.665 rad/s   

 m = 2205 ton 

 I = 0.1677 m4 

 

A partir da expressão da rigidez de um pilar encastrado na base (3EI/L3) pode obter-se a 

altura dos seis pilares que conduzem a igual frequência de vibração. 

 

 

  
m
L
EI

m
k 3

36 ⋅
==ω   →  Leqv = 8.9 m 

 

 

Por observação da Figura 7.30, conclui-se, assim, que com esta metodologia simplificada 

as pontes com altura equivalente igual ou superior a aproximadamente 6 metros verificam 

margem de segurança 
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os três estados limite considerados. Uma vez que a ponte apresenta uma altura equivalente 

de 8.9 metros esses estados limite são cumpridos, ainda com alguma margem de segurança. 

Estes valores estão em concordância com os obtidos com a primeira abordagem em que se 

obtiveram valores de probabilidade de ruína da ordem de 10-4, o que igualmente indica 

uma segurança aceitável. 

 

 

7.3.3 Discussão dos resultados e conclusões 

A utilização do modelo de Takeda, para a definição do comportamento não-linear material 

nas rótulas plásticas, envolve a definição da lei trilinear a partir da curva de variação dos 

momentos com as curvaturas de cada pilar, sendo este um dos importantes aspectos na 

modelação já que é necessário definir os valores dos declives de cada um dos troços da lei 

trilinear (rigidez tangente de cada troço). A incerteza da definição da lei trilinear deve-se à 

dificuldade em definir a curvatura de cedência e os dois tramos finais: a curvatura porque, 

é difícil de identificar onde se verifica o fim da fase elástica; os tramos porque devem 

compensar as áreas do diagrama, condicionado pelo facto do modelo requerer que o 

declive do último tramo seja positivo.  

 

Ainda relacionado com a curva momento-curvatura de cada pilar, está a dificuldade 

associada à definição da curvatura última do pilar. Correntemente admite-se que esta se 

encontra associada ao valor de momento situado num intervalo de 70 a 85 % do momento 

máximo obtido do pilar, sendo o valor de referência utilizado neste trabalho de 80 % do 

momento máximo.  

 

Relativamente à função de vulnerabilidade, a dispersão que se verifica para os pares 

ductilidade/aceleração dos diferentes sismos começa a ser mais importante a partir dos 

540 cm/s2 de aceleração, correspondente a duas vezes a intensidade sísmica base. Este 

aspecto deve-se à entrada do pilar num regime de não linearidade cada vez mais acentuado, 

daí que a média dos 5 sismos tenha uma dispersão maior e como tal maior imprecisão, para 

intensidades sísmicas superiores. Ainda referente à função de vulnerabilidade destaca-se o 

facto de estas terem sido consideradas apenas como sendo funções quadráticas. Este 
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aspecto não é muito significativo, uma vez que o coeficiente de correlação em todas elas é 

muito elevado, não se prevendo portanto alterações no caso de serem consideradas funções 

de um grau superior.  

 

Para o cálculo da probabilidade de ruína é necessário caracterizar estatisticamente a 

resistência. Havendo na literatura pouca informação resultante de observações 

experimentais, adoptaram-se valores resultantes de análises numéricas, em que foi definida 

a função densidade de probabilidade como gausseana, com ductilidade média e coeficiente 

de variação obtidos por um método de simulação, o Hipercubo Latino (Delgado et al. 

(1999b)). Neste estudo o valor da ductilidade média adoptado resultou da relação momento 

– curvatura obtida com os valores médios dos materiais, enquanto que o coeficiente de 

variação foi arbitrado igual a 0.2, resultante da experiência em aplicações anteriores 

(Marques e Cunha (1999)).  

 

A aplicação da metodologia simplificada a todas as pontes conduziu aos resultados que se 

apresentam no Quadro 7.22. Neste quadro apresenta-se, ainda, os valores dos momentos 

resistentes dos pilares e dos momentos exigidos devido à acção sísmica regulamentar 

(calculados com um coeficiente de comportamento de 2.5), permitindo concluir que deste 

ponto de vista dispõem de uma elevada margem de segurança relativamente a esta acção. 

 

Quadro 7.22: Síntese dos resultados da aplicação da metodologia simplificada. 

Ponte Nº 
Tramos 

Vão 
Total 

Altura 
Pilares 

Nº 
Pilares ƒ (Hz) Momento 

Resistente 

Momento 
Ac. Sísm. 

Reg. 
Leqv 

Prob. 
Ruína 

(x 10-6) 

PS1 3 61 9.3 2 x 3 1.22 8500 2100 8.9 111.6 

PS3 3 38 8.4 2 x 1 1.92 8500 1200 7.3 4.1 

PS5 3 58 10.8 2 x 2 1.28 8500 1250 8.8 4.9 

PS14 2 66 8.9 1 x 2 1.44 12000 3000 6.8 25.0 

PS1_A15 3 98 20.7 2 x 2 0.51 20000 1600 18.2 5.7 
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A observação do Quadro 7.22 permite extrair uma primeira evidente conclusão de que as 

pontes apresentam segurança relativamente à acção sísmica considerada. De facto, as 

probabilidades de ruína verificadas são na maior parte delas da ordem de 10-6 o que se 

pode considerar muito satisfatório. Se, por outro lado, atendermos aos resultados indicados 

pela metodologia simplificada, todas as pontes cumprem com grande folga a segurança 

face à acção sísmica. Uma vez que se prevê que a acção sísmica não tenha sido a acção 

condicionante para o dimensionamento dos pilares, é natural que o comportamento das 

pontes face à acção sísmica seja largamente satisfatório.  

 

Analisando os resultados para as várias pontes constata-se que a ponte PS1 tem uma 

probabilidade de ruína muito superior às restantes (uma ordem de grandeza acima). Esta 

ponte é a única com três pilares por alinhamento e tem a maior massa, duas e quatro vezes 

mais que a PS5 e PS3, respectivamente, pontes com envergadura semelhante. Este maior 

valor da massa implica um esforço axial mais elevado, afectando a ductilidade disponível 

já que será tanto menor quanto maior for o esforço axial. As secções dos pilares da ponte 

PS1 têm assim ductilidade disponível inferior às das pontes PS3 e PS5, que são 

semelhantes. Ao mesmo tempo a ductilidade exigida à ponte PS1 é bem superior às das 

outras duas pontes, devido às maiores forças de inércia associadas à massa mais elevada. 

Assim, por esta conjugação de efeitos, se entende a considerável diferença na 

probabilidade de ruína.   
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8.  Conclusões 

8.1 Conclusões finais 

Com o objectivo de se proceder à avaliação da segurança em pontes, quando submetidas à 

acção sísmica e envolvendo o comportamento não linear dos materiais, procedeu-se ao 

estudo de diversas metodologias para a análise estrutural e avaliação da segurança sísmica 

e sua aplicação a três casos práticos. O estudo envolveu, ainda, uma extensa campanha 

experimental em que foi analisado o comportamento cíclico de um conjunto de pilares de 

pontes e de soluções para o seu reforço com mantas de CFRP 

 

Assim, as conclusões que aqui se apresentam referem-se às metodologias para a análise 

estrutural e avaliação da segurança sísmica, objecto dos capítulos 3 e 4, ao estudo 

experimental e numérico do conjunto de pilares ensaiados, capítulos 5 e 6 e às aplicações 

realizadas para três casos práticos, capítulo 7. 

 

Sendo as pontes objecto de estudo em betão armado, foram apresentadas as leis de 

comportamento do betão e do aço, quer para carregamentos monotónicos quer para 

carregamentos cíclicos. A lei de carregamento monotónico serve de base para a definição 

do comportamento cíclico das secções de betão armado, traduzido por um modelo analítico 

tipo Takeda, envolvendo três parâmetros que permitem considerar a degradação de rigidez, 

após inversão de carregamento, a degradação de resistência e o efeito de “ pinching”.  

 

A utilização do modelo de Takeda, para a definição do comportamento não-linear material 

nas rótulas plásticas, envolve a definição da lei trilinear a partir da curva de variação dos 

momentos com as curvaturas de cada pilar, sendo este um dos importantes aspectos na 

modelação já que é necessário definir os valores dos declives de cada um dos troços da lei 

trilinear (rigidez tangente de cada troço).  
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Ainda relacionado com a curva momento-curvatura de cada pilar, está a dificuldade 

associada à definição da curvatura última do pilar. Correntemente admite-se que esta se 

encontra associada ao valor de momento situado num intervalo de 70 a 85 % do momento 

máximo obtido do pilar, sendo o valor de referência utilizado neste trabalho de 80 % do 

momento máximo.  

 

A modelação estrutural adoptada para as pontes é feita no âmbito de um modelo plano em 

que se considera o comportamento dinâmico e não linear e em que se simula o 

comportamento tridimensional compatibilizando os deslocamentos transversais do 

tabuleiro com os deslocamentos das extremidades dos pilares na mesma direcção. 

 

Na modelação dos elementos de barra admitiu-se a concentração das não linearidades nas 

extremidades das barras em zonas com comprimento variável, as rótulas plásticas, 

adoptando-se relações de momentos-curvaturas de acordo com as referidas leis de 

comportamento cíclico. 

 

A adopção de um modelo plano com elementos de barra com rótulas plásticas permitiu 

obter uma metodologia de análise que mostrou ser expedita em termos de tempo de cálculo 

e de interpretação de resultados, aspecto especialmente interessante quando é necessário 

proceder a grande número de análises, como é o caso dos estudos de avaliação da 

segurança estrutural. Esta simplicidade permite também concluir que procedimentos deste 

tipo poderão servir de base a futuros desenvolvimentos de preceitos regulamentares.  

 

A metodologia apresentada para a determinação da resposta sísmica foi aplicada a uma 

ponte, incluída no projecto PREC8, para a qual se dispunha de resultados experimentais e 

numéricos obtidos por outros autores, tendo permitido evidenciar uma boa aproximação 

entre os resultados e concluir da excelente capacidade da metodologia para a determinação 

da resposta sísmica de pontes. 

 

São apresentadas três metodologias probabilísticas para a avaliação da segurança de 

pontes, uma simplificada e duas probabilísticas. É dado relevo especial à metodologia 

probabilística baseada na determinação de funções de vulnerabilidade, que permite avaliar, 

de uma forma bastante rigorosa, a segurança disponível de uma dada estrutura através da 

quantificação da probabilidade de ruína. Para a quantificação da probabilidade de colapso é 
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necessário dispor da caracterização estatística da acção e das resistências e calcular a 

função de vulnerabilidade da estrutura. 

 

O procedimento para avaliação da segurança, baseado na determinação de funções de 

vulnerabilidade, foi aplicado a um conjunto de pontes, procurando-se avaliar a influência 

da sua irregularidade na segurança estrutural. 

 

A análise das funções de vulnerabilidade permitiu concluir que os pilares mais curtos e 

mais centrais apresentam maiores exigências em ductilidade, sendo, por isso, os que 

condicionam a vulnerabilidade das pontes. A avaliação de segurança efectuada para a 

ponte B213C aponta para valores relativamente altos da probabilidade de ruína decorrentes 

do facto de a ponte apresentar um elevado índice de irregularidade resultando numa grande 

vulnerabilidade do pilar baixo. A probabilidade de colapso obtida para a ponte regular 

B232 encontra-se bastante próxima do valor limite considerado como razoável para pontes 

(≈10-5), aumentando consideravelmente à medida que a irregularidade das pontes aumenta.  

 

Para o conjunto de pontes estudadas verificou-se uma relação exponencial entre a 

probabilidade de colapso e o índice de irregularidade considerado, permitindo admitir que 

o referido índice poderá ser um excelente indicador de irregularidade de pontes.  

 

 

Para o ensaio de pilares submetidos a acções cíclicas foi concebido um sistema de ensaio 

que permite a aplicação simultânea de uma carga axial e uma força horizontal com 

grandeza e sentido variável, permitindo ensaiar pilares com uma escala razoável, e com a 

particularidade manter a carga axial numa posição invariável. O sistema de ensaio 

desenvolvido veio a demonstrar uma grande capacidade para a realização dos ensaios 

pretendidos evidenciando uma grande fiabilidade. O aparelho de deslizamento, constituído 

por um sistema de placas metálicas para aplicação do esforço axial que permite o 

deslocamento e rotação do topo do pilar, teve um comportamento satisfatório e, como 

esperado, mobilizou forças de atrito com valores pequenos, que foram medidas e 

consideradas para obtenção dos resultados finais.  
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O conjunto de pilares ensaiados consistiu em 12 provetes subdivididos em dois tipos de 

pilares de betão armado com secção oca, um primeiro de secção quadrada de 450mm com 

paredes de 75mm de espessura e um segundo de secção rectangular com 450mm x 900 

mm, também com uma espessura das paredes de 75mm. Estes pilares, depois de serem 

ensaiados ciclicamente, foram, posteriormente, reforçados e novamente ensaiados.  

 

A comparação do ensaios de um dos pilares com um semelhante realizado no Laboratório 

da Universidade de Pavia, em Itália, permitiu concluir que, apesar de os sistemas de ensaio 

serem significativamente diferentes no que se refere à aplicação da força vertical, os 

resultados obtidos são razoavelmente concordantes no que se refere aos aspectos principais 

do comportamento deste tipo de pilares.   

 

Para os pilares ocos, a capacidade resistente ao corte encontra-se significativamente 

reduzida em relação aos pilares rectangulares com iguais dimensões exteriores, enquanto a 

resistência à flexão se mantém praticamente inalterada. Este aspecto, que esteve presente 

na generalidade dos ensaios realizados, foi objecto de particular atenção ao longo de toda a 

campanha experimental.  

 

O ensaio de pilares com uma capacidade resistente ao corte e flexão de valor muito 

semelhante (PO1-N2 e PO1-N3) evidenciou uma resposta com um valor da força máxima 

aquém da capacidade de flexão do pilar para o início de cedência da armadura longitudinal. 

Admite-se que esta redução da capacidade verificada no ensaio, relativamente ao previsto 

numericamente, se possa dever ao facto de sendo as capacidades resistente ao corte e 

flexão de valor muito semelhante se ter verificado uma antecipação do valor de rotura, 

nomeadamente devido ao esmagamento do betão da base. 

 

O ensaio de dois conjuntos, um com pilares quadrados e outro com rectangulares, de dois 

pilares com a mesma capacidade resistente à flexão e ao corte mas com diferente 

pormenorização da armadura dos estribos, em que num deles se adoptou as prescrições do 

EC8, permitiu concluir que nestes se observou um controlo ligeiramente melhor da 

fendilhação das almas numa fase inicial do ensaio, concentrado posteriormente a zona de 

destaque do betão do recobrimento em duas linhas praticamente verticais, tanto nas faces 

exterior como nas faces interiores, correspondendo essas linhas ao limite do laço central 

dos estribos.  
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A comparação entre pilares em que apenas difere a quantidade de armadura transversal 

(PO1-N5 e PO1-N6) evidenciou que o aumento da armadura transversal permite explorar a 

armadura de flexão de modo a obter-se uma força máxima igual ao valor limite previsto, 

obter globalmente um melhor controlo da fendilhação, em comparação com o pilar com 

menor armadura transversal para os mesmos níveis de deslocamento imposto, e atingir um 

maior deslocamento de rotura e final, com o correspondente melhoramento da ductilidade, 

embora sem ser muito significativo, já que a rotura se veio a verificar por corte. 

 

O ensaio de pilares rectangulares em que apenas o esforço axial era diferente, mostrou que 

o pilar com maior esforço axial apresenta uma maior rigidez inicial e uma força máxima 

superior, estando este acréscimo em concordância previsão dos valores da capacidade 

resistente obtidos numericamente. 

 

Nos ensaios dos pilares rectangulares verificou-se que a rotura se verificou essencialmente 

por corte, devido ao aumento dos banzos, relativamente aos pilares quadrados, e ao facto 

de a armadura ser de uma classe superior à prevista, e com uma significativa influência do 

efeito de “shear lag”, evidente no padrão de danos obtidos no decorrer dos ensaios.  

 

Os valores de força máxima atingidos são próximos do previsto numericamente para a 

capacidade resistente de corte, embora, em alguns casos, a resposta experimental tenha 

atingido um pico de força com valor ligeiramente superior ao estimado. Observou-se, 

ainda, na resposta global expressa pelo diagrama força-deslocamento dos pilares, que 

muitos deles sofrem uma acentuada degradação nos 3 ciclos de cada amplitude, ocorrendo 

uma redução do nível de força atingida, associada à degradação de rigidez resultante da 

fendilhação de corte. Em consequência desta fendilhação, a componente de deformação de 

corte aumenta nos segundos e terceiros ciclos, resultando portanto uma menor exigência da 

deformação de flexão, o que se reflecte na redução do nível de força observado. 

 

A avaliação das contribuições relativas das componentes de deformação por flexão e por 

corte, permitiu confirmar que inicialmente a percentagem de deformação por corte é 

bastante reduzida, mas que quando o nível de deslocamentos aumenta, esta percentagem 

pode atingir valores significativamente elevados, da ordem dos 70% a 75% da deformação 

total. A evolução das componentes de deformação por corte e por flexão do pilar PO2-N5 
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(com um pormenorização de estribos de acordo com o EC8) evidenciou que a componente 

de deformação por corte é menor inicialmente mas que a partir dum determinado nível as 

componentes são praticamente iguais nos dois pilares. 

 

No ensaio do pilar PO2-N6 observou-se o efeito da duplicação da área de armadura 

transversal, tendo-se conseguido melhorias significativas no comportamento cíclico, com 

um nível de força igual ao previsto numericamente, mas não sendo ainda suficiente para 

atingir o nível de força associado ao início de cedência dos varões longitudinais. No 

entanto, o nível de força residual obtido no final do ensaio deste pilar é apenas ligeiramente 

inferior ao valor máximo de pico do pilar semelhante mas com menor armadura 

transversal, e ocorre para um deslocamento praticamente duplo deste último. De facto, 

neste pilar, com o dobro da área de armadura transversal relativamente ao pilar PO2-N4, 

foi possível controlar melhor a componente de deformação por corte, sendo portanto maior 

a componente de deformação por flexão e exigindo, desta forma, maiores extensões na 

armadura longitudinal. No entanto, dado que a rotura se verificou por corte, não foi 

possível avaliar a eficiência da pormenorização da armadura transversal com vista a 

prevenir a encurvadura da armadura longitudinal, procurando-se futuramente extrair 

conclusões a esse respeito após reforço ao corte deste pilar. 

 

A reparação e reforço dos pilares previamente ensaiados foi feita com mantas de carbono 

(CFRP), sendo o dimensionamento da correspondente capacidade resistente ao corte dos 

pilares reforçados feita considerando apenas o termo corresponde à contribuição do reforço 

em CFRP, adoptando para o valor de fj o valor da resistência de rotura à tracção das fibras. 

 

A comparação entre as respostas dos pilares originais e reforçados permitiu observar um 

aumento na força resistente máxima atingida com um valor de acordo com o previsto pela 

expressão adoptada para o dimensionamento. Devido à prevenção de rotura por corte e 

melhoria do confinamento na base, verificaram-se também significativos aumentos no 

nível de deslocamento máximo atingido e consequente ganho em ductilidade disponível, 

atingindo-se valores de ductilidade em deslocamento de cerca de 3.  

 

A generalidade dos ensaios realizados veio a demonstrar uma dificuldade em explorar 

níveis elevados de ductilidade, já que se veio sempre a verificar a rotura das mantas para 
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níveis de ductilidade nunca superiores a 4, devido a não terem sido capazes de acompanhar 

as deformações das almas dos pilares   

 

Num ensaio em que foi necessário proceder à reparação e ao reforço da parte superior do 

pilar, este acabou por ter comportamento semelhante ao anterior devido ao facto de agora 

se ter atingido a rotura das fibras numa outra zona, provavelmente devido a ter-se 

verificado uma acumulação de danos resultante de ensaios prévios. De modo semelhante, 

quando foi necessário proceder a um segundo reforço, aumentando as camadas de CFRP, 

verificou-se uma rotura prematura das fibras. Estes dois resultados parecem indiciar que os 

pilares reforçados quando sujeitos a movimentos cíclicos significativos ficam com a sua 

capacidade reduzida, devido a acumulação de danos nas mantas e na sua ligação ao betão 

dos pilares.  

 

A realização um reforço interior com três barras metálicas horizontais nos banzos 

evidenciou a sua eficiência na redução das deformações internas do pilar, tendo-se apenas 

verificado uma elevada degradação do betão das faces interiores quando as fibras 

exteriores reduziram a sua capacidade de confinamento. 

 

A estratégia de modelação numérica, que envolve uma representação detalhada do 

comportamento do betão e do aço, permitiu captar os principais aspectos da resposta 

cíclica global obtidos nos ensaios experimentais. Os resultados numéricos apresentaram 

uma aproximação bastante razoável com aqueles obtidos durante os ensaios, quer em 

termos de força máxima de pico como de rigidez global do pilar. As análises numéricas 

permitiram também confirmar a rotura por corte observada experimentalmente, sendo este 

tipo de modelação numérica avançada, que tem em consideração os efeitos não lineares do 

corte, um importante e valioso contributo para a avaliação do comportamento de pilares 

ocos, principalmente quando estão envolvidas significantes deformações por corte. 

 

A observação das malhas deformadas permitiu captar a significativa influência da 

deformação por corte e os mapas de distribuição de dano em compressão e tracção 

mostram, de um modo geral, reduzida importância do dano em compressão, apenas na 

zona externa dos banzos junto à fundação, e elevada fissuração ao longo de praticamente 

toda a altura do pilar. A observação dos danos nas armaduras constitui também um 
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excelente auxiliar na interpretação do funcionamento estrutural dos pilares, permitindo 

esclarecer os mecanismos de evolução do seu comportamento e de rotura. 

 

A redução da capacidade verificada no ensaio de um dos pilares, em que se admitiu que 

poderá ter sido devida ao facto de este pilar ter uma capacidade resistente ao corte e flexão 

de valor muito semelhante, antecipando o valor de rotura nomeadamente em termos de 

esmagamento do betão da base, foi sustentada pela modelação numérica com o modelo de 

dano, já que se verificou uma generalizada plastificação da armadura transversal e um dano 

em compressão do betão na base próximo de 1, embora a força máxima obtida 

numericamente tenha pontualmente atingido um valor ligeiramente superior ao 

experimental. 

 

A inclusão no modelo numérico da pormenorização dos estribos tipo EC8 permitiu 

concluir que não houve alteração significativa do andamento geral da resposta cíclica, 

tendo introduzido algum melhoramento no nível de extensões verificados nos estribos e 

uma ligeira redução do nível de dano de compressão na base do pilar. Assim, pode ainda 

concluir-se que o efeito de confinamento introduzido por esta pormenorização é reduzido, 

sendo o seu maior interesse o de impedir a encurvadura longitudinal dos varões, que neste 

ensaio não foi atingida, dado que a rotura se verificou por corte. 

 

Para a simulação numérica com o modelo de dano dos pilares reforçados as cintas 

exteriores de CFRP foram simuladas como elementos de barra uniaxiais, tal como para as 

cintas de aço, mas com características idênticas à das fibras e assumindo ligação perfeita 

entre fibras e betão.  

 

A comparação dos resultados numéricos e experimentais, em termos de força e 

deslocamento de topo, evidenciou que o modelo numérico conseguiu duma maneira geral 

incorporar os efeitos do reforço, conduzindo a um resultando bastante próximo do 

experimental. 

 

Passando agora às aplicações práticas, onde se fez a análise numérica de algumas pontes, 

no estudo da ponte de Warth procedeu-se à avaliação da vulnerabilidade sísmica de uma 

ponte de betão armado construída nos anos 70, em cujo dimensionamento foi considerada 

uma acção sísmica inferior àquela que actualmente deve ser adoptada, e analisada 
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experimentalmente no laboratório de Ispra, em Itália. Para tal foram utilizadas diferentes 

metodologias na determinação da resposta sísmica de pontes, mostrando boa capacidade 

para a avaliação do seu comportamento estrutural, uma vez que os resultados obtidos 

confirmaram a excelente proximidade de valores.  

 

Os resultados em termos de força-deslocamento obtidas por via experimental e numérica 

(PNL, Seismostruct e Modelo de Dano), resultante da imposição de deslocamentos no topo 

dos pilares, demonstram a excelente capacidade dos modelos numéricos utilizados para 

simular o comportamento não linear dos pilares sujeitos a acções cíclicas. Esta comparação 

permitiu obter uma calibração do modelo numérico baseado em rótulas plásticas que foi o 

mais usado ao longo deste trabalho. 

 

Para os 4 diferentes períodos de retorno: 73, 475, 2000 e 9980 anos, os resultados 

apresentam, de um modo geral, valores bastante próximos exceptuando a solução obtida 

com o modelo Ruaumoko, para baixos níveis da acção sísmica em que o comportamento 

linear predomina, e as respostas obtidas com o modelo PNL que, para as acções sísmicas 

mais elevadas, apresenta uma ligeira tendência para envolver um menor amortecimento 

que as outras duas modelações. 

 

Assim, estes modelos, razoavelmente simples, mostraram-se adequados para estudos de 

avaliação de segurança em que é necessário um elevado número de análises. Usando como 

parâmetro de controle a ductilidade em curvatura exigida na base dos pilares, a avaliação 

da segurança foi efectuada com duas hipóteses de modelação numérica, apresentando uma 

probabilidade de ruína próxima do valor limite considerado como razoável, dispondo, 

assim, de uma margem de segurança praticamente nula em relação às novas exigências em 

termos do valor da acção sísmica do local. 

 

O estudo da ponte de Lordo iniciou-se com a comparação das características dinâmicas da 

ponte obtidas com diferentes modelações, 2D e 3D, e diferentes ferramentas de análise 

numéricas. Os resultados obtidos para as primeiras frequências e modos de vibração 

evidenciam uma grande concordância, permitindo concluir que a metodologia 2D, em que 

os efeitos 3D são tidos em conta de forma aproximada, traduz bem o comportamento 

global da ponte. 
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A utilização de 20 acelerogramas, seleccionados a partir da Base de Dados Europeia de 

Sismos Intensos (ESD) existente no Imperial College, em Londres, para o estudo da 

avaliação da segurança, evidenciou que as ductilidade em curvatura exigidas para os dois 

pilares são, em alguns casos, muito elevadas. No sentido de reduzir a discrepância destes 

valores foram desprezados os valores de ductilidade que excedessem duas vezes o valor 

médio da ductilidade exigida, obtendo-se, deste modo, valores de ductilidade média 

exigida e coeficientes de variação que se consideraram mais adequados. Como era 

expectável, para o nível de intensidade sísmica de 2g os valores da ductilidade média e do 

coeficiente de variação crescem significativamente quando comparados com os obtidos 

com a intensidade 1g. 

 

A metodologia adoptada para o cálculo dos valores da curva de fragilidade para os dois 

níveis de intensidade sísmica considerados revelou-se eficiente e fácil de usar, sendo as 

maiores dificuldades resultantes da definição da base de sismos e da função densidade de 

probabilidade da capacidade.  

 

Concluiu-se, ainda, que os valores da curva de fragilidade aumentam de forma muito 

significativa com o aumento da intensidade sísmica, acompanhando o correspondente 

aumento dos valores da ductilidade média exigida e do correspondente coeficiente de 

variação. 

 

Relativamente à função de vulnerabilidade, a dispersão que se verifica para os pares 

ductilidade/aceleração dos diferentes sismos começa a ser mais importante a partir dos 

540 cm/s2 de aceleração, correspondente a duas vezes a intensidade sísmica base. Este 

aspecto deve-se à entrada do pilar num regime de não linearidade cada vez mais acentuado, 

daí que a média dos 5 sismos tenha uma dispersão maior e como tal maior imprecisão, para 

intensidades sísmicas superiores. Ainda referente à função de vulnerabilidade destaca-se o 

facto de estas terem sido consideradas apenas como sendo funções quadráticas. Este 

aspecto não é muito significativo, uma vez que o coeficiente de correlação em todas elas é 

muito elevado, não se prevendo portanto alterações no caso de serem consideradas funções 

de um grau superior.  
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Na terceira aplicação usou-se a metodologia probabilística e a simplificada a um conjunto 

de pontes portuguesas. A análise dos resultados permitiu extrair uma primeira conclusão de 

que as pontes apresentam uma grande segurança relativamente à acção sísmica 

considerada. De facto, as probabilidades de ruína verificadas são praticamente todas de 

ordem inferior a 10-5 e os resultados obtidos com a metodologia simplificada indicam que 

todas as pontes cumprem com grande folga a segurança face à acção sísmica. Uma vez que 

se prevê que a acção sísmica não tenha sido a acção condicionante para o 

dimensionamento dos pilares, é natural que o comportamento das pontes face à acção 

sísmica seja largamente satisfatório.  

 

Analisando os resultados para as várias pontes constata-se que a ponte PS1 tem uma 

probabilidade de ruína muito superior às restantes (uma ordem de grandeza acima). Esta 

ponte é a única com três pilares por alinhamento e tem a maior massa. Este maior valor da 

massa implica um esforço axial mais elevado, afectando a ductilidade disponível. As 

secções dos pilares da ponte PS1 têm assim ductilidade disponível inferior às das pontes 

PS3 e PS5, que são semelhantes. Ao mesmo tempo a ductilidade exigida à ponte PS1 é 

bem superior às das outras duas pontes, devido às maiores forças de inércia associadas à 

massa mais elevada. Assim, por esta conjugação de efeitos, se entende a considerável 

diferença na probabilidade de ruína.   
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8.2 Sugestões para desenvolvimentos futuros 

As potencialidades evidenciadas pela metodologia proposta para o estudo do 

comportamento sísmico e avaliação da segurança de pontes abrem interessantes 

perspectivas para futuros desenvolvimentos neste domínio da Engenharia Sísmica. 

 

A realização de estudos sobre um maior número de pontes possibilitará a caracterização do 

seu comportamento sísmico, nomeadamente no que se refere às suas características de 

regularidade e ao tipo das respectivas funções de vulnerabilidade. Do ponto de vista da 

regularidade interessa proceder à sua classificação especialmente tendo em vista os 

procedimentos de análise mais adequado para o seu estudo, enquanto que a tipificação das 

correspondentes funções de vulnerabilidade poderá ser de muito interesse na definição das 

estratégias de reforço.  

  

A análise de algumas das regras de dimensionamento sísmico previstas nas 

regulamentações de estruturas, com especial incidência no Eurocódigo8, permitirá a sua 

discussão e clarificação quanto aos respectivos campos de aplicação. De entre elas destaca-

se a definição das classes de ductilidade e correspondentes coeficientes de comportamento, 

matéria que ainda hoje não é consensual. 

 

A aplicação do modelo numérico a pontes com aparelhos de apoio, simulando essa ligação 

através de características apropriadas, eventualmente não lineares, para os materiais das 

bielas de ligação do tabuleiro aos pilares utilizadas na modelação estrutural. Este estudo 

interessará particularmente no contexto do isolamento sísmico de pontes, em que a 

utilização de aparelhos de apoio com borrachas de elevado amortecimento é de grande 

actualidade. 

 

O desenvolvimento e adequação do modelo numérico ao estudo de fenómenos envolvendo 

a interacção da ponte com as fundações e os encontros, especialmente quando as fundações 

se realizam por estacas. 
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A inclusão de outros modelos de comportamento material que permitam simular diferentes 

tipos e soluções de reforço, de modo a alargar as possibilidades de estudo do 

comportamento sísmico de pontes existentes, permitindo a definição e o dimensionamento 

das mais adequadas e económicas estratégias de reforço. 

 

Finalmente, o desenvolvimento da presente metodologia no sentido de a tornar atraente 

para o dimensionamento corrente de estruturas e, assim, contribuir para a definição de 

procedimentos regulamentares em que se possibilite o dimensionamento envolvendo 

explicitamente o comportamento não linear de estruturas. 

 

 

No que diz respeito a ensaios experimentais, que poderiam complementar a campanha 

efectuada, seria interessante realizar alguns protótipos com ligeiras alterações, 

nomeadamente aumentando a área de armadura transversal para desta forma explorar o 

comportamento à flexão e aumentar a ductilidade disponível. 

 

Desenvolver uma campanha experimental para o estudo do reforço de pilares com mantas 

de CFRP procurando caracterizar em que condições se pode, com este tipo de reforços, 

ultrapassar a relativa limitada ductilidade evidenciada.  

 

Tendo-se apenas realizados reforços nos pilares após um primeiro ensaio cíclico, e não 

foram ensaiados protótipos com reforço prévio, um futuro estudo deverá envolver uma 

comparação entre soluções de reforço idênticas, mas executadas em pilares originais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8 
 

8.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências bibliográficas 

R.1 

Referências bibliográficas 

 

A 

Aboutaha, R. S., Engelhardt, M. D., Jirsa, J. O. e Kreger, M. E. (1999) "Rehabilitation of 

shear critical concrete columns by use of rectangular steel jackets", ACI Struct. 

J., 96 (1): 68–78. 

Arêde, A. (1997) "Seismic Assessment of Reinforced Concrete Frame Structures with a 

New Flexibility Based Element", PhD Thesis, FEUP, Porto. 

B 

Bousias, S. (1989) "Fibre Method Formulation for the Study of the Nonlinear Response of 

Reinforcement Concrete Flexural Members" Technical Note I.89.131, 

Comission of the European Communities, Joint Research Centre, Ispra. 

Bommer, J. J., Elnashai, A. S. e Weir, A. G. (2000) "Compatible acceleration and 

displacement spectra for seismic design codes", Proc. 12th World Conference 

on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand. 

C 

Calvi, G. M., Pavese, A. e Pinto, P. E. (1993) "Progettazione Antisismica di Ponti Non 

Regolari", Giornate AICAP-93, Pisa. 

Calvi, G. M. (1999) "A Displacement-based Approach for Vulnerability Evaluation of 

Classes of Buildings", Journal of Earthquake Engineering, 3 (3): 411-438. 

Calvi, G. M., Pavese, A. e Rasulo, A. (2000) "Experimental studies on hollow bridge 

piers", Proc. of the 3rd UK–Japan Workshop on Implications of Recent 

Earthquakes on Seismic Risk, London, U.K. 

Calvi, G. M. e Pavese, A. (2003) "Experimental and numerical studies on the seismic 

response of reinforced concrete hollow bridge piers" Seismic Assessment, 

Strengthening and Repair of Structures, CAFEEL–ECOEST2/ICONS Report 

2. (LNEC, Lisbon, Portugal). 



Referências bibliográficas 
 

R.2 

Calvi, G. M., Pavese, A., Rasulo, A. e Bolognini, D. (2005) "Experimental and Numerical 

Studies on the Seismic Response of R.C. Hollow Bridge Piers", Bulletin of 

Earthquake Engineering, 3 (3): 267-297. 

Carr, A. J. (2001) "Ruaumoko 3D Users Manual". Christchurch, New Zealand, University 

of Cantebury. 

CEA (2003) "Manuel d’utilisation de Cast3m, Commissariat à l’Énergie Atomique" 

Pasquet, P. 

CEB (1991) "Behavior and Analysis of Reinforced Concrete Structures Under Alternate 

Actions Inducing Inelastic Response: General Models", Comité Euro-

International du Béton, Bulletin d’Information nº210. 

CEB (1996) "Costa and Costa model - RC Frames Under Earthquake Loading", Comité 

Euro-International du Béton, Bulletin nº231. 

CEN (2003) "Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance", European 

Committee for Standardization, (final draft – Stage 34). 

Chen, W.-F. e Duan, L. (1999) "Bridge Engineering Handbook", CRC Press. 

Cheng, C., Yang, J., Yeh, Y. e Chen, S. (2003) "Seismic Performance of repaired hollow-

bridge piers", ELSEVIER Constructions and Building Materials 17 (5): 339-

351. 

Clough, R. W. e Penzien, J. (1982) "Dynamics of Structures", Mc Graw-Hill. 

Cornell, C. A., Jalayer, F., Hamburger, R. O. e Foutch, D. A. (2002) "The probabilistic 

basis for the 2000 SAC/FEMA steel moment frame guidelines", Journal of 

Engineering Mechanics, ASCE, 128 (4): 526-533. 

Costa, A. C. (1993) "A Acção dos Sismos e o Comportamento das Estruturas", Tese de 

doutoramento, FEUP, Porto. 

Costa, A. G. (1989) "Análise Sísmica de Estruturas Irregulares", Tese de doutoramento, 

FEUP, Porto. 

Costa, A. G. e Costa, A. C. (1987) "Modelo Histerético das Forças-Deslocamentos 

Adequado à Análise Sísmica de Estruturas". Lisboa, Núcleo de Dinâmica 

Aplicada, LNEC. 



Referências bibliográficas 

R.3 

Costa, A. G., Delgado, R., Delgado, P. e Soares, M. (1997) "Verificação da Segurança de 

Edifícios Sujeitos à Acção dos Sismos", XXVIII Jornadas Sul-Americanas de 

Engenharia Estrutural, 1 a 5 de Setembro, S. Carlos, SP, Brasil 

Costa, A. G., Delgado, R. e Delgado, P. (1998) "Metodologia de Verificação da Segurança 

de Edifícios Sujeitos à Acção dos Sismos", Revista Portuguesa de Engenharia 

de Estruturas - LNEC, Nº44. 

Costa, C., Pegon, P., Arêde, A. e Castro, J. (2005) "Implementation of the Damage model 

in Tension and Compression with Plasticity in Cast3m" Report EUR, ISPC, 

CEC, JRC, Ispra (VA), Itália. 

D 

Delgado, J., Azeredo, M. e Delgado, R. (1999b) "Non Linear Failure Analyses of 

Reinforced Elements Based on Latin Hipercub Sampling", Integrity-

Reliability-Failure, Porto. 

Delgado, P. (2000) "Vulnerabilidade Sísmica de Pontes", Tese de Mestrado, FEUP, Porto. 

Delgado, P., Costa, A. e Delgado, R. (1999a) "Avaliação da Segurança de Pontes Sujeitas à 

Acção Sísmica", 4º Encontro Nacional Sismologia e Engenharia Sísmica, 27-

29 de Outubro, Faro. 

Delgado, P., Costa, A. e Delgado, R. (2004) "Different Strategies for Seismic Assessment 

of Bridges – Comparative studies", 13th World Conference on Earthquake 

Engineering, 1-6 Agosto, Vancouver, Canada. 

Delgado, P., Rocha, P., Pedrosa, J., Arêde, A., Pouca, N. V., Santos, M., Costa, A. e 

Delgado, R. (2007) "Retrofitting of Bridge Hollow Piers with CFRP" 

COMPDYN 2007 - ECCOMAS Thematic Conference on Computational 

Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Rethymno, 

Crete, Greece. 

Delgado, P., Vila-Pouca, N., Arêde, A., Rocha, P., Costa, A. e Delgado, R. (2008a) 

"Experimental Cyclic Behavior of Hollow-Section Bridge Piers with Different 

Transverse Reinforcement Details", 14th World Conference on Earthquake 

Engineering, 12-17 Outubro, Beijing, China. 

 



Referências bibliográficas 
 

R.4 

Delgado, R., Delgado, P., Pouca, N. V., Arêde, A., Rocha, P. e Costa, A. (2009) "Shear 

effects on hollow section piers under seismic actions: experimental and 

numerical analysis", Bulletin of Earthquake Engineering, 7: 377-389 (DOI: 

10.1007/s10518-008-9098-x). 

Duarte, R. T., Oliveira, C. S., Costa, A. C. e Costa, A. G. (1990) "A Non-linear Model for 

Seismic Analysis, Design and Safety Assessment of Reinforced Concrete 

Buildings", Earthquake Damage Evaluation & Vulnerability Analysis of 

Building Structures, edited by A.Koridze, OMEGA Scientific. 

E 

EASY (1997) "Earthquake Engineering Slide Information System ", URL: 
http://www.ikpir.fgg.uni-lj.si/easy/. 

EERI (2008) "Learning from Earthquakes: The Wenchuan, Sichuan Province, China, 
Earthquake of May 12, 2008", EERI - Special Earthquake Report - October. 

EQE (1995) "The January 17, 1995 Kobe Earthquake", EQE Summary report, URL: 

http://www.eqe.com/publications/kobe/kobe.htm. 

F 

Faria, R. e Oliver, J. (1993) "A rate dependent plastic-damage constitutive model for large 

scale computations in concrete structures", CIMNE, Monograph 17, Setembro, 

1998, Barcelona. 

Faria, R., Oliver, J. e Cervera, M. (1998) "A strain based plastic viscous damage model for 

massive concrete structures", International Journal of Solids and Structures, 35 

(14): 1533-1558. 

Faria, R., Pouca, N. V. e Delgado, R. (2002) "Seismic behaviour of a R/C wall: Numerical 

simulation and experimental validation", Journal of Earthquake Engineering, 6 

(4): 473-498. 

Faria, R., Pouca, N. V. e Delgado, R. (2004) "Simulation of the Cyclic Behaviour of R/C 

Rectangular Hollow Section Bridge Piers via a Detailed Numerical Model", 

Journal of Earthquake Engineering, 8 (5): 725-748. 

FEMA-273 (1997) "NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings", 

Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. 



Referências bibliográficas 

R.5 

FEMA-274 (1997) "NEHRP Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation 

of Buildings", Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. 

FEMA-350 (2000) "Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment-Frame 

Buildings", SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency, 

Washington, DC. 

FEMA-351 (2000) "Recommended Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded 

Steel Moment-Frame Buildings", SAC Joint Venture, Federal Emergency 

Management Agency, Washington, DC. 

FEMA-356 (2000) "Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of 

Buildings", Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. 

FEMA-357 (2000) "Global Topics Report on the Prestandard and Commentary for the 

Seismic Rehabilitation of Buildings", Federal Emergency Management 

Agency, Washington, DC. 

G 

Gergely, I., Pantelides, C. P., Nuismer, R. J. e Reaveley, L. D. (1998) "Bridge pier retrofit 

using fiber-reinforced plastic composites", Journal of Composites for 

Construction, 2 (4): 165–174. 

Giuffrè, A. e Pinto, P. (1970) "Il comportamento del cemento armato per sollecitazione 

ciclice di forte intensitá" Giornale del Genio Civile. 

Glaister, S. e Pinho, R. (2003) "Development of a Simplified Deformation-based Method 

for Seismic Vulnerability Assessment", Journal of Earthquake Engineering, 7 

(Special Issue 1): 107-140. 

Guedes, J. P. M. (1997) "Seismic behaviour of reinforced concrete bridges. Modelling, 

numerical analysis and experimental assessment." PhD Thesis, FEUP, Porto. 

H 

Hamada, M. e Wakamatsu, K. (1999) "Liquefaction, Ground Deformation and Their 

Related Damage to Structures". Tokyo, INCEDE Report 15 "Report on 1995 

Kobe Earthquake". 



Referências bibliográficas 
 

R.6 

Hamburger, R. O., Foutch, D. A. e Cornell, C. A. (2003) "Translating research to practice: 

FEMA/SAC performance-based design procedures", Earthquake spectra, vol. 

19 (nº 2): 255-267. 

I 

ISSN (2008) "General Introduction of Engineering Damage of Wenchuan Ms 8.0 

Earthquake", Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 

J 

Jalayer, F. e Cornell, C. A. (2003) "A Technical Framework for Probability-Based Demand 

and Capacity Factor Design (DCFD) Seismic Formats" PEER Report 2003/08, 

Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California. 

K 

Kappos, A. J. (1991) "Analytical Prediction of the Collapse Earthquake for R/C Buildings: 

Suggested Methodology", Vol. 20. 

Kent, D. C. e Park, R. (1971) "Flexural Members with Confined Concrete", Journal of the 

Structural Division, ASCE, Vol. 97 (Nº. ST7). 

Kowalsky, M. J. e Priestley, M. J. N. (2000) "Improved Analytical Model for Shear 

Strength of Circular Reinforced Concrete Columns in Seismic Regions", ACI 

Structural Journal, Vol. 97, Nº3: 388-396. 

Kowalsky, M. J. (2002) "A displacement-based approach for the seismic design of 

continuous concrete bridges", Earthquake Engineering and Structural 

Dynamics, 31: 719-747. 

L 

Legeron, F. (2000) "Seismic Vulnerability and Retrofit of Bridges". Paris, Report for  " 

Advanced Methods for Assessing the Seismic Vulnerability of Existing 

Motorway Bridges"; E.C. Environment Programme RTD Project ENV4-CT-

97-0574. 

M 

Marques, H. e Cunha, J. (1999) "Avaliação da Segurança de Pontes Sujeitas à Acção 

Sísmica", Seminário de Engenharia Civil, FEUP, Porto. 



Referências bibliográficas 

R.7 

Menegotto, M. e Pinto, P. E. (1973) "Method of Analysis for Cyclically Loaded R.C. Plane 

Frames Including Changes in Geometry and Non-Elastic Behavior of Elements 

Under Combined Normal Force and Bending" Symposium on Resistance and 

Ultimate Deformability of Structures Acted On by Well Defined Repeated 

Loads, IABS Reports Vol. 13. Lisbon. 

Mo, Y. L., Jeng, C.-H. e Perng, S. F. (2001) "Seismic shear behavior of rectangular hollow 

bridge columns", Structural Engineering and Mechanics, 12 (4): 429-448. 

Mo, Y. L., Yeh, Y. K. e Hsieh, D. M. (2004) "Seismic retrofit of hollow rectangular bridge 

columns", ASCE Journal of Composites for Construction, 8 (1): 43-51. 

N 

NISEE (2006) "http://nisee.berkeley.edu/taiwan/", National Information Service for 

Earthquake Engineering, University of California, Berkeley. 

Nowak, A. S. e Collins, K. R. (2000) "Reliability of Structures", Mc Graw-Hill, Singapura. 

O 

Ogata, T. e Osada, K. (2000) "Seismic retrofitting of expressway bridges in Japan", 

Cement and Concrete Composites, 22 (1): 17-27. 

Oliveira, C. S., Azevedo, J., Delgado, R., Costa, A. G. e Costa, A. C. (1995) "O Sismo de 

Northridge, Los Angeles, 17 de Janeiro de 1994 - Ensinamentos para 

Portugal", Lisboa, Edição Conjunta dos IC-IST/IC-FEUP. 

P 

Park, R., Priestley, M. J. N. e Gill, W. D. (1982) "Ductility of Square-Confined Concrete 

Columns", Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 108 (Nº. ST4). 

Paulay, T. e Priestley, N. (1992) "Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry 

Buildings", New York, John Wiley & Sons, Inc. 

Pavese, A., Bolognini, D. e Peloso, S. (2004) "FRP seismic retrofit of RC square hollow 

section bridge piers", Journal of Earthquake Engineering, 8 (1 SPEC. ISS.): 

225-250. 

Peloso, S. (2003) "FRP seismic retrofit of square hollow section bridge piers", Master 

Thesis, ROSE School, Pavia. 



Referências bibliográficas 
 

R.8 

Pinto, A. V., Molina, J. e Tsionis, G. (2003) "Cyclic tests on large-scale models of existing 

bridge piers with rectangular hollow cross-section", Earthquake Engineering 

and Structural Dynamics, 32 (13): 1995-2012. 

Pinto, A. V., Verzeletti, G., Pegon, P., Magonette, G., Negro, P. e Guedes, J. (1996) 

"Pseudo Dynamic Testing of Large Scale R/C Bridges" Report EUR 16378 

EN, Joint Research Centre, Ispra, Itália. 

Pinto, D. (1994) "Coeficientes de Comportamento em Pórticos de Betão Armado", Tese de 

Mestrado, FEUP, Porto. 

Priestley, M. J. N. e Park, R. (1984) "Strength and Ductility of Bridge Substructures", 

Research Report 84-20, University of Canterbury, New Zealand. 

Priestley, M. J. N. e Park, R. (1987) "Strength and ductility of concrete bridge columns 

under seismic loading", ACI Structural Journal 1987, 84 (1): 61-76. 

Priestley, M. J. N., Seible, F. e Calvi, G. M. (1996) "Seismic Design and Retrofit of 

Bridges", New York, John Wiley & Sons, Inc. 

Priestley, M. J. N. (1997) "Displacement-based seismic assessment of reinforced concrete 

buildings", Journal of Earthquake Engineering, 1 (1): 157-192. 

Priestley, M. J. N. e Kowalsky, M. J. (2000) "Direct displacement-based seismic design of 

concrete buildings", Bulletin of the New Zealand National Society for 

Earthquake Engineering., 33 (4): 421-444. 

R 

Rocha, P., Delgado, P., Costa, A. e Delgado, R. (2004) "Seismic Retrofit of RC Frames", 

Computers&Structures, 82 (Special Issue - Computational Mechanics in 

Portugal): 1523–1534. 

S 

Saadatmanesh, H., Ehsani, M. R. e Jin, L. (1996) "Seismic strengthening of circular bridge 

pier models with fiber composites", ACI Struct. J., 93 (6): 639–647. 

Seible, F., Priestley, M. J. N., Hegemier, G. A. e Innamorato, D. (1997) "Seismic retrofit of 

RC columns with continuous carbon fiber jackets", Journal of Composites for 

Construction, 1 (2): 52–62. 



Referências bibliográficas 

R.9 

SeismoSoft (2004) "SeismoStruct - A computer program for static and dynamic nonlinear 

analysis of framed structures", Available online at: http://www.seismosoft.com. 

Simo, J. e Ju, J. (1987) "Strain- and stress based continuum damage models. I: 

Formulation", International Journal of Solids and Structures - Elsevier, 23 (7): 

pp. 821-840. 

SIMQKE (1976) " Generation of artificial time histories compatible with a specified target 

spectrum ". 

Soberón, C., Barbat, A. e Oller, S. (1999) "Vulnerability assessment of motorway Bridges. 

A state-of-the-art". Barcelona, CIMNE. 

Sousa, A. N. (1999) "Avaliação da Capacidade Resistente de Pontes Face à Acção 

Sísmica", Tese de Mestrado, IST, Lisboa. 

T 

Takeda, T., Sozen, M. A. e Nielsen, N. N. (1970) "Reinforced concrete response to 

simulated earthquakes", Journal of the Structural Mechanics Division of the 

ASCE, ST12, 96. 

Thompson, K. e Park, R. (1980) "Moment-curvature Behaviour of Cyclically Loaded 

Structural Concrete Members”; , " Journal Structural Division, Proceedings 

Institute of Civil Engineers, Part 2. 

Tsionis, G. e Pinto, A. V. (2007) "Numerical Analysis of RC Bridge Piers with 

Rectangular Hollow Cross-section Retrofitted with FRP Jackets", Journal of 

Earthquake Engineering, 11: 607–630. 

V 

Varum, H. (1996) "Modelos Numéricos para a Análise Sísmica de Pórticos Planos de 

Betão Armado", Tese de Mestrado, FEUP, Porto. 

Vaz, C. T. (1992) "Comportamento Sísmico de Pontes com Pilares de Betão Armado - 

Verificação da Segurança", Tese de doutoramento, FEUP/LNEC, Lisboa. 

Vila Pouca, N. (2001) "Simulação Numérica da Resposta Sísmica de Elementos Laminares 

em Betão Armado", Tese de doutoramento, FEUP, Porto. 

 



Referências bibliográficas 
 

R.10 

X 

Xiao, Y. e Ma, R. (1997) "Seismic retrofit of RC circular columns using prefabricated 

composite jacketing", Journal of Structural Engineering, 123 (10): 1357–1364. 

Y 

Yeh, Y. K., Mo, Y. L. e Yang, C. Y. (2002) "Full-scale tests on rectangular hollow bridge 

piers", Materials and Structures / Materiaux et Constructions, 34 (246): 117-

125. 

Yeh, Y. K. e Mo, Y. L. (2005) "Shear retrofit of hollow bridge piers with carbon fiber-

reinforced polymer sheets", Journal of Composites for Construction, 9 (4): 

327-336. 




