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RESUMO 

O objectivo deste trabalho consiste no estudo experimental de pilares de betão armado submetidos a 

flexão biaxial, pretendendo-se compreender melhor o comportamento destes elementos sob acções 

cíclicas do tipo sísmicas. Para isso, foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Sísmica e 

Estrutural (LESE) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, uma longa campanha de 

ensaios. 

O sistema de ensaio usado, foi concebido para a realização de ensaios biaxiais de pilares, consistindo 

num actuador vertical para aplicação de carga axial constante, e dois actuadores horizontais para 

aplicação de cargas laterais. No ponto de aplicação da carga vertical, existem duas placas deslizantes 

que permitem deslocamentos e rotação no topo do pilar, sem que o ponto de aplicação da força se 

mova.  

Uma parte da campanha experimental consistiu na análise do comportamento cíclico de dezasseis 

pilares de betão armado. Os provetes ensaiados são representativos dos usados em edifícios, sendo que 

para isto foram usadas quatro tipos de secções transversais diferentes, de modo a englobar ao máximo 

a representatividade dos pilares de edifícios. 

Após a obtenção dos resultados experimentais, a sua análise contemplou aspectos relativos ao 

comportamento do pilar, quer a nível de resistência, rigidez, ductilidade e dissipação de energia. Foi 

efectuada uma comparação dos resultados referentes ao comprimento de rótula plástica com fórmulas 

teóricas existentes. Numa fase de análise comparativa dos ensaios, os mesmos aspectos referidos 

foram analisados, juntando-se-lhes a comparação de dano observado durante os ensaios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento experimental, Acção cíclica, Flexão biaxial, Sistema de ensaio, 

Análise de resultados. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is the experimental study of reinforced concrete (R/C) columns under 

biaxial flexure, regarding to understand this elements behaviour, under seismic type cyclic actions. 

Therefore, in Structural Seismic Engineering Laboratory (LESE) of Faculty of Engineering of 

University of Porto, was developed a long campaign of tests. 

The test setup used, was build for the experimental study of biaxial tests in columns, consisting in a 

vertical actuator for the application of constant axial forces, and two horizontal actuators for the 

application of lateral forces. In the application point of the vertical force, there are two sliding plates 

that allow displacements and rotation on the top of the column, without moving the application point 

of the force. 

A part of this experimental campaign consisted in analysing the cyclic behaviour of sixteen R/C 

columns. The tested columns are representative of the ones used in buildings, so, in order to extend the 

most of the columns used in building, it was used four different transversal sections. 

After the obtaining the experimental results, the analysis contemplated column behaviour aspects 

related to resistance, stiffness, ductility and energy dissipation. A result comparison was made related 

to plastic hinge length with theoretical expressions. In a phase of comparative analysis of the tests, the 

same point referred were analysed, and also a comparison of the observed damage during the tests. 

 

KEYWORDS: Experimental behaviour, Cyclic action, Biaxial flexure, Test setup, Analysis of results. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Com o passar dos anos assistiu-se a uma grande perda de vidas e estruturas devidas a fenómenos 

naturais, como o caso de furacões, tempestades, sismos, entre outros. No entanto, apesar de para 

alguns destes fenómenos não ser garantida uma precaução, para o caso dos sismos a prevenção dos 

seus efeitos pode ser razoavelmente acautelada pela construção adequada das diversas estruturas.  

Pode rapidamente encontrar-se informações sobre alguns sismos mais intensos de sempre desde 1900. 

De entre eles os mais recentes sismos ocorridos em 2010 no Haiti e no Chile. Estes sismos, mais 

intensos ou menos, devastaram cidades inteiras e causaram inúmeros mortos, em boa parte por causa 

da destruição das estruturas. 

Para evitar estas perdas, tanto humanas como de estruturas, têm-se vindo a realizar cada vez mais 

estudos no sentido de prever o comportamento das estruturas para estas ocorrências, tendo-se atingido 

já grandes avanços. Como facilmente se pode perceber, os pilares são elementos essenciais nas 

estruturas, pois suportam todas as cargas verticais existentes. Sem eles as vigas e lajes, simplesmente 

cairiam. Com o objectivo de proteger principalmente as zonas sísmicas já foram implementadas 

normas regulamentares para o dimensionamento das estruturas, a fim de minimizar os estragos 

causados pelos sismos nas estruturas de edifícios e pontes. Estas normas, para as regiões mais críticas, 

impõem um dimensionamento das estruturas, de tal forma a que no caso de ocorrência de sismos, estas 

se mantenham e permitam a dissipação da energia transmitida pelos solos devido ao sismo. Nestas 

normas são definidos três estados de comportamento das estruturas: 

• Resistência a sismos de menos intensidade sem se verificar danos na estrutura; 

• Resistência a sismos de intensidade moderada, com poucos danos estruturais, ou nenhum, mas 

com danos nos elementos não estruturais; 

• Resistência a sismos de intensidade elevada com danos estruturais e não estruturais, mas sem 

nunca atingir o colapso. 

Como já foi referido, vários estudos têm vindo a ser realizados de maneira a prever o comportamento 

das estruturas, focando-se muitos deles sobre os pilares, visto estes serem os elementos menos 

resistentes das estruturas face aos sismos, pois tem por responsabilidade de aguentar o peso da 

estrutura e estando sujeitos a acções cíclicas, este peso restringe uma parte da sua mobilidade. 
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1.2. OBJECTIVOS  
Este trabalho experimental é uma parte de um largo programa de ensaios levado a cabo pelo 

Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP), para o estudo de pilares de betão armado (de edifícios e pontes) sob acção de cargas 

cíclicas horizontais, (Rodrigues, H., 2010). Foram contemplados diversos tipos de secções transversais 

diferentes, e diferentes leis de carga biaxiais, para serem comparadas com as leis de carga uniaxiais, a 

fim de aferir a contribuição de carregamento cíclico bidireccional no comportamento da peça, 

procurando extrair o máximo de conclusões possíveis. 

Neste sentido, foram ensaiados dezasseis pilares, distribuídos em quatro séries de quatro pilares de 

igual secção transversal. Para cada série de quatro pilares foram ensaiadas diferentes leis de 

deslocamentos. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 
Esta tese será composta por cinco capítulos, sendo este o primeiro. 

O capítulo 2 será composto pelo Estado da Arte, referindo vários estudos anteriormente realizados, 

resultado de uma pesquisa bibliográfica, tratando ensaios uniaxiais e biaxiais, mas dando mais ênfase 

aos segundos. Nos casos em que foi possível serão referidos aspectos como a configuração dos ensaios 

e mecanismos de aplicação das forças. Serão também referidas as conclusões de cada autor a fim de 

comparar com os estudos realizados nesta campanha do LESE. 

No capítulo 3, serão apresentados os dados relativos aos ensaios que constam nesta tese., 

contemplando a descrição dos provetes de diferentes secções, os materiais usados e correspondentes 

propriedades, descrição do programa de ensaios realizados com as diferentes leis de deslocamentos e 

suas características. 

O capítulo 4 será dedicado à apresentação dos resultados experimentais. Serão descritos um a um os 

ensaios realizados, tecendo alguns comentários e conclusões relativas ao ensaio. Posteriormente, será 

feita uma análise comparando os ensaios entre si, no que diz respeito às leis de deslocamentos 

imposta. Serão tratados pontos como comprimento de rótula plástica, energia dissipada durante o 

ensaio e perda de rigidez dos pilares. 

Para finalizar, no capítulo 5 será composto por conclusões aos dados analisados no capítulo anterior e 

perspectivas de desenvolvimentos futuros. 
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2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE 

ESTUDOS EXPERIMENTAIS DE 
PILARES SOB FLEXÃO CÍCLICA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Até aos dias de hoje, foram realizados vários estudos experimentais no âmbito de aferir o 
comportamento inelástico de elementos lineares (pilares e vigas), submetidos a flexão lateral, a maior 
parte deles no último quarto de século. Os provetes ensaiados, são na sua generalidade, representações 
para ensaio de pilares dimensionados de acordos com as especificações dos códigos regulamentares 
actuais. Assim, a armadura longitudinal dos elementos encontra-se simetricamente distribuída pela 
secção transversal do pilar, normalmente sendo de aços dúcteis, com um patamar de cedência longo e 
bem definido, com valores baixos tanto de taxa de armadura como de esforço axial reduzido, 
υ=N/(Ac×fc). 

Na maior parte dos estudos foram usados pilares em que a resistência ao corte era maior que a 
resistência à flexão, o que permitia o estudo da rotura destes devido a flexão cíclica. Isto foi 
comprovado em estudos experimentais, que concluíram que a resistência monotónica de corte devia 
ser significativamente mais alta que a de flexão, pois em condições de flexão cíclica, verificou-se uma 
maior degradação de resistência de corte e rigidez muito mais alta que a de flexão. 

Os ensaios cíclicos à flexão em pilares carregados axialmente podem ser divididos em dois grupos que 
se dividem em dois subgrupos:  

� Ensaios uniaxiais com carga axial constante; 
� Ensaios uniaxiais com carga axial variável; 
� Ensaios biaxiais com carga axial constante; 
� Ensaios biaxiais com carga axial variável. 

Para o primeiro grupo, os provetes e configurações usadas foram bastante idênticas às usadas no 
estudo das vigas, como é o caso de pilares em consola encastrados numa base de betão (Otani and 
Cheung, 1981, Li et al., 1987, Saatcioglu and Ožcebe, 1989, Bousias et al., 1992), de assemblagens de 
vigas (fortes) – pilares (fracos) (Rabbat et al., 1986, Park et al., 1982, Zagajeski et al., 1978). Os 
estudos Japoneses voltaram-se mais para o uso de provetes duplamente encastrados com um ponto 
intermédio de inflexão (Building Research Institute, 1976, 1978, Kobayashi et al., 1984, Takiguchi et 
al., 1980). 

Relativamente ao segundo grupo, importa salientar que, o estudo do comportamento dos elementos de 
betão armado submetidos a flexão biaxial é de grande importância, não só porque a resposta dos 
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pilares a acções laterais é geralmente tridimensional, mas principalmente por causa da redução de 
resistência e de rigidez dos pilares devido à biaxialidade dos esforços cíclicos laterais. Ao mesmo 
tempo, o carácter tridimensional da resposta dos elementos aos movimentos sísmicos não induz efeitos 
prejudiciais semelhantes nas vigas. Com isto conclui-se que a biaxialidade dos momentos que se 
instalam nos pilares e a tridimensionalidade da resposta da estrutura contrariam o desempenho 
previsto nos códigos regulamentares que é necessário a fim de evitar o colapso dos elementos 
submetidos a acções laterais, concentrando a inelasticidade e o dano nas vigas em vez de o concentrar 
nos pilares, (CEB, 1994). 

O interesse na tridimensionalidade da resposta inelástica de elementos carregados axialmente e 
submetidos a momentos flectores biaxiais é relativamente recente e o acesso a resultados 
experimentais é bastante limitado. No entanto, pode-se encontrar bibliografia que relata estes ensaios 
realizados num período espalhado por duas décadas e meia (Takizawa and Aoyama, 1976, Otani et al., 
1980, Takiguchi et al., 1980, Kobayashi et al., 1984, Li et al., 1987, Saatcioglu and Ožcebe, 1989, 
Bousias et al., 1992, CEB, 1994). Takiguchi et al. (1980) e Kobayashi et al. (1984), (CEB, 1994) 
usaram modelos de pilares bi-encastrados nas extremidades, enquanto os outros usaram pilares em 
consola encastrados numa base de betão armado. 

Na secção seguinte serão reportados, por ordem cronológica, os diversos ensaios disponíveis na 
bibliografia. 

 

2.2. ENSAIOS CÍCLICOS DE FLEXÃO BIAXIAL 

2.2.1. ENSAIOS REALIZADOS POR TAKIZAWA E AOYAMA (1976) 

Takizawa e Aoyama (1976) reportaram uma serie de 5 ensaios, que na realidade, foram conduzidos 
sob força axial nula e controladas as condições de deslocamentos, realizados na Universidade de 
Tokyo. Os dois primeiros pilares foram ensaiados uniaxialmente, sendo que no segundo o 
deslocamento imposto foi no sentido da diagonal da secção, isto é a 45⁰ com os lados. O terceiro já 
seguiu uma lei biaxial em losango de lados iguais, tendo sido realizados 3 deslocamentos diferentes, 
nos quais os dois mais baixos ocorreram duas vezes. No quarto ensaio foi seguida uma lei biaxial 
quadrada, com os deslocamentos paralelos aos lados do pilar. No entanto, devido a imprecisões na 
aplicação dos deslocamentos os quadrados tornaram-se quadriláteros pois ficaram desviados, não 
ficando paralelos aos eixos. No último ensaio foi adoptada uma lei alternada, fazendo ciclos uniaxiais 
numa direcção e depois na outra. 

Por análise dos gráficos de forças transversais biaxais aplicadas no terceiro e quarto ensaios, estes 
apresentam-se como sendo quase quadrados e exibindo duas características interessantes. A primeira, 
em que os dois primeiros ciclos de cada ensaio tendem a agrupar-se num só quadrado enquanto que o 
terceiro ciclo tem quase o dobro do tamanho, isto é, como o ponto de cedência (yielding) foi atingido 
durante o carregamento uniaxial para este terceiro ciclo, o pilar parece ter-se comportado como 
elastoplástico nos dois primeiros ciclos. Em segundo, foi verificado que os gráficos de forças quando 
comparados com os gráficos de deslocamentos apresentavam um desvio de 15-20⁰. Esta rotação dá-se 
porque, quando o deslocamento na direcção ortogonal é praticamente constante, a força necessária 
para manter o correspondente deslocamento constante, e seguir na outra direcção, desce. 

 



Avaliação Experimental da Resposta Cíclica em Flexão Biaxial de Pilares de Betão Armado 
 

5 

2.2.2. ENSAIOS REALIZADOS POR OTANI ET AL. (1980) 

Foi realizada uma serie de quatro ensaios biaxiais cíclicos por Otani et al. (1980) sob carga axial nula 
nos espécimes designados por SP4, SP6, SP7 e SP8. Os provetes SP3 e SP5 foram ensaiados com 
flexão uniaxial cíclica para comparação com os provetes SP4 e SP6, respectivamente. Enquanto, que 
os provetes destinados aos ensaios uniaxiais foram projectados seguindo as linhas dos códigos 
regulamentares, que exigem sobredimensionamento em corte para que a rotura se dê por flexão, os 
provetes ensaiados biaxialmente foram projectados com resistências nominais de corte e flexão iguais. 
Como foi notado por Takizawa e Aoyama (1976), na lei de deslocamentos quadrada existia perda de 
força e rotação na curva de forças relativa à mudança de direcção de aplicação de deslocamentos, 
concluindo que o acoplamento inelástico entre as duas direcções ortogonais é bastante importante. 
“Foi possível concluir que a degradação de resistência e rigidez do provete não é independente do 
efeito global de uma serie de deslocamentos, uniaxiais aplicados numa só direcção ou aplicado 
parcialmente em duas direcções ortogonais”, (CEB, 1994). Todos os seis provetes atingiram a rotura 
após grandes fendas devidas aos efeitos de flexão e fendas inclinadas devido ao corte, esmagamento 
do betão, desintegração do núcleo de betão e finalmente após rotura da armadura longitudinal.  

 

2.2.3. ENSAIOS DE TAKIGUCHI ET AL. (1980) E KOBAYASHI ET AL. (1984) 

Para além dos ensaios uniaxiais realizados por Takiguchi et al. (1980) e Kobayashi et al. (1984), em 
que foram testados seis provetes, foram ensaiados mais quatro provetes seguindo leis circulares em 
que o raio do deslocamento foi igual aos deslocamentos usados nos ensaios uniaxiais, ou elípticas, 
com o máximo deslocamento, tanto numa direcção como na outra a ser o valor antes referido. Ambos 
os estudos concluem que as curvas histeréticas em cada direcção transversal são semelhantes às 
correspondentes para os carregamentos uniaxiais. Kobayashi et al. (1984) concluiu que para pilares 
circulares isto também se verificava, mas devido às características de simetria da secção dos pilares e 
das leis de deslocamentos efectuadas não foi possível generalizar esta conclusão. 

 

2.2.4. ENSAIOS DE SAATCIOGLU (1984) E SAATCIOGLU E OŽCEBE (1989) 

Foram apresentados resultados de dois ensaios biaxiais por Saatcioglu (1984) e Saatcioglu e Ožcebe 
(1989) com pilares equivalentes àqueles usados para os testes uniaxiais com carga axial nula, com 
carga axial constante e com carga axial variável. De notar que estes autores realizaram, em 1984, 
ensaios classificados como U e D, em que os primeiros são uniaxiais segundo um dos eixos da secção 
e os segundos são uniaxiais segundo a diagonal da secção, o que pode ser considerado 
simultaneamente como uniaxial segundo a diagonal da secção ou biaxial segundo os lados da secção 
do provete. Os segundos ensaios realizados em 1989, foram verdadeiramente biaxiais, designados de 
B1 e B2. Relativamente aos primeiros, em termos de componentes de força e deformação ao longo dos 
lados da secção, esta é 0,707 vezes a resultante da diagonal da força ou deslocamento ao longo da 
diagonal, que dá a impressão de ser uma redução na resistência, rigidez e energia dissipada em relação 
aos ensaios uniaxiais, (CEB, 1994). No entanto, para esta resultante de força e deformação analisada 
na direcção do carregamento efectuado, as curvas histeréticas das séries D mostram comportamento 
semelhante aos da série U, com a mesma resistência, deformabilidade e capacidade de dissipação de 
energia. Isto significa que os provetes equivalentes da série B (B1 e B2), ensaiados em 1989, têm um 
comportamento isotrópico em qualquer direcção transversal. Estes ensaios foram levados a cabo 
impondo deslocamentos com leis elípticas em que o semi-eixo maior equivalia ao dobro do semi-eixo 
menor, em que o comprimento imposto do semi-eixo maior era igual a múltiplos do deslocamento de 
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cedência do ensaio uniaxial. Em cada deslocamento foram efectuados três ciclos no sentido dos 
ponteiros do relógio. 

Nestes ensaios foi também concluído aquilo que acontecia nos ensaios com leis circulares. À medida 
que a amplitude de deslocamentos aumentava, aumentava também um phase-lag entre os gráficos de 
forças e os gráficos e deslocamentos. A conclusão de que o phase lag provoca uma maior dissipação 
de energia e torna o traçado das curvas histeréticas mais arredondado é confirmado pelo facto de que 
as curvas histeréticas em cada direcção são muito mais amplas que no ensaio uniaxial.  

 

2.2.5. ENSAIOS DE LI ET AL. (1987) 

Os ensaios realizados por Li et al. (1987) foram dois uniaxiais, um com carga axial constante e outro 
com carga axial variável com o momento aplicado, e um ensaio biaxial. Os deslocamentos biaxiais 
aplicados consistiram em dois quadrados ligados por um vértice em forma de 8. Para cada 
deslocamento a peça sofria quatro ciclos, com o eixo longo do 8 direccionado sobre diagonal da 
secção do provete no primeiro e terceiro ciclo, impostos no sentido contrario dos ponteiros do relógio, 
enquanto que o segundo e quarto ciclo seguiam a outra diagonal da secção e impostos no sentido dos 
ponteiros do relógio. Nas curvas histeréticas destes ensaios observa-se uma quebra de força para 
deslocamento constante que é típica de quando o deslocamento na direcção ortogonal volta ao zero, o 
que também foi verificado por Takizawa e Aoyama (1976) e Otani et al. (1980). 

 

2.2.6. ENSAIOS DE LOW E MOEHLE (1987) 

Os únicos ensaios com provetes de secção rectangular e características de resistência e rigidez 
diferentes nas duas direcções principais de flexão foram realizados por Low e Moehle (1987), que os 
denominaram de provetes 2 e 3 e compararam com o provete 1 ensaiado uniaxialmente. Por outro 
lado, o ensaio 2 acaba por ser como a série D dos ensaios de Saatcioglu e Ožcebe (1989) pois foi 
ensaiado com os deslocamentos biaxiais controlados para que a flexão fosse efectuada no plano a 45⁰ 
da direcção de menor inércia e a 7,5⁰ da diagonal do provete, tendo sucedido o mesmo que nos ensaios 
da série D de Saatcioglu e Ožcebe (1989), ou seja, as curvas histeréticas nas duas direcções de flexão 
demonstravam uma redução na resistência e deformabilidade, que não era tão aparente nas curvas 
uniaxiais. O terceiro ensaio desta série, segue uma lei em folha de trevo como foi usado por Li et al. 
(1987), com a diferença de que após o traçado do quadrado do primeiro quadrante, este segue para o 
quarto quadrante, em vez de ir para o terceiro. Neste ensaio, concluiu-se que para o eixo de maior 
inércia, a energia dissipada na direcção ortogonal era o dobro da energia dissipada num ensaio com lei 
em quadrado normal, pois para completar cada quadrado havia dois sentidos na direcção ortogonal. Ou 
seja como foram traçados quatro quadrados no total, a energia dissipada tornou a ser o dobro para a 
direcção de menos inércia. 

 

2.2.7. ENSAIOS DE ZAHN, PARK E PRIESTLEY (1989) 

Os ensaios de Zahn et al. (1989) podem ser considerados de biaxialidade, assim como os ensaios de 
Saatcioglu e Ožcebe (1984 e 1989) da série D, estes últimos que também consistiam em aplicar os 
deslocamentos cíclicos sobre a diagonal da secção quadrada dos provetes. A carga axial foi aplicada 
por um aparelho universal de ensaios electro-hidráulico, e foi mantida constante durante os ensaios. A 
carga lateral foi aplicada a meia altura do provete, através de um actuador hidráulico, pois os provetes 
eram bi-encastrados nas extremidades como os usados por Takiguchi et al. (1980) e Kobayashi et al. 
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(1984). A conclusão a tirar destes estudos é apenas a pouca diferença de resistência existente entre a 
flexão do provete segundo a diagonal da secção e a flexão ao longo do eixo principal da secção do 
provete. 

 

2.2.8. ENSAIOS DE BOUSIAS ET AL. (1992) E BOUSIAS (1993) 

Os ensaios levados a cabo por Bousias et al. (1992) e Bousias (1993), consistiram em doze provetes, 
embora os dois últimos tenham pouco interesse para o presente estudo por se tratarem de ensaios com 
carga axial variável. O primeiro ensaio S0 foi o ensaio à flexão cíclica uniaxial de controlo, todos os 
outros seguiram as mais variadas leis biaxiais. O ensaio S1 seguiu a lei alternada biaxial em que foram 
aplicados deslocamentos uniaxialmente em dois ciclos para cada amplitude alternadamente. Na análise 
das curvas histeréticas em cada direcção a diferença existente entre elas é a ligeiramente maior 
degradação de rigidez na direcção Y devida ao dano causado pelo ciclo precedente na direcção 
ortogonal, (Bousias et al., 1995). No provete S2, foi ensaiada uma lei em que na direcção X o 
deslocamento era mantido constante num determinado valor durante a variação linearmente crescente 
de ciclos de deslocamentos em Y, como se pode observar na Fig.2.1.a). Os ensaios S3 e S4 são ensaios 
mistos, ou seja, enquanto eram impostos deslocamentos controlados na direcção X, na direcção Y 
eram impostos deslocamentos cíclicos com a força aplicada controlada, ilustrado nas Fig.2.1.b) e c). 
Em Bousias et al. (1995), pode-se ver que “o ensaio S4 difere do ensaio S3 na medida que para cada 
nível constante de força Y é aplicada primeiro no sentido +Y e depois no sentido –Y, com repetição de 
três ciclos do deslocamento X.” As curvas histeréticas obtidas foram as esperadas para ensaios biaxiais 
mas com uma maior perda de rigidez devida à aplicação de forças constantes na direcção ortogonal. 

 

a) Ensaio S2 

 

b) Ensaio S3 

 

c) Ensaio S4 

Fig.2.1. – Esquema dos deslocamentos impostos nos Ensaios S2, S3 e S4, (Bousias, 1995). 

 

Nos ensaios S5 e S6, são seguidas leis biaxiais em forma de borboleta, com um sentido diferente no 
traçado das duas metades triangulares simétricas de cada lado da curva. O ciclo começa por aplicação 
do deslocamento em X até ao seu máximo que, quando atingido, mantém-se constante e é aplicado o 
deslocamento Y até ao seu máximo. Na descarga, ambas as direcções actuam simultaneamente e 
carregam sempre ao mesmo tempo até ao máximo negativo, para depois descarregarem 
separadamente. Os gráficos de interacção de deslocamentos das duas direcções encontram-se na 
Fig.2.2. a) e b). Em (CEB, 1994) encontra-se uma conclusão interessante sobre estes dois ensaios. 
“Por causa do esforço axial reduzido ser baixo (da ordem de 0,12 ou 0,10), as deformações cíclicas de 
flexão causaram um pequeno aumento na extensão em vez de encurtamento próximo do fim do ensaio 
S6, quando a rotura estava próxima depois da rotura do primeiro varão. “ 
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a) Ensaio S5 

 

b) Ensaio S6 

Fig.2.2. – Esquema dos deslocamentos impostos nos Ensaios S5 e S6, (Bousias, 1995). 

 

Os resultados obtidos nos ensaios S7 e S8 foram os esperados, já anteriormente obtidos por Takizawa 
e Aoyama (1976), com o phase-lag (entre forças e deslocamentos) bastante nítido. As leis usadas 
nestes ensaios foram com traçado quadrado aumentando a amplitude de deslocamentos no ensaio S7 e 
diminuindo os deslocamentos no ensaio S8. 

O último ensaio da série de ensaios biaxiais com carga axial constante foi para o provete S9, no qual 
foi seguida uma lei circular, em que foram definidas quatro amplitudes diferentes múltiplas do 
deslocamento de yielding. Em cada amplitude foram traçados quatro ciclos. “Assim como no caso dos 
ensaios elípticos ou circulares de Kabayashi et al. (1984) e Saatcioglu and Ožcebe (1989), as curvas 
histeréticas entre as componentes transversais da força e do deslocamento nas duas direcções 
ortogonais tornam-se mais largas e mais arredondadas nos cantos com o aumento do nível de flexão e 
acumulação do dano.” (Bousias et al. (1995)). Apesar do phase-lag ser constante em cada amplitude, 
ele aumenta a cada diferente nível de deslocamentos, provocando os efeitos acima citados. 

 

2.2.9. ENSAIOS DE WONG, PAULAY E PRIESTLEY (1993) 

Wong et al. (1993) também realizaram ensaios biaxiais. No entanto, os provetes usados eram de 
secção circular, assim como os de Low e Moehle (2003), e de carga axial elevada no intuito de simular 
pilares de pontes. Como foi verificado em todos os estudos, “os deslocamentos biaxiais levam a maior 
degradação de rigidez e resistência e energia dissipada em comparação com os padrões de 
deslocamentos uniaxiais.”, (Bayrak, 1998). 

 

2.2.10. ENSAIOS DE QIU, LI, PAN E QIAN (2001) 

Em 2001 estes autores iniciaram uma campanha experimental na Universidade de Tsinghua, na China, 
em que o programa para a primeira série de provetes consistia em sete ensaios, dos quais seis são de 
flexão biaxial. Como se pode ver na Fig.2.3., o setup dos ensaios é constituído por um macaco 
hidráulico para aplicação da carga vertical constante e dois actuadores horizontais de ±250 kN de 
capacidade de aplicação de força. Os pilares ensaiados eram de secção 200x200 mm2 e de 1,2 m de 
altura (900 mm mais 300 mm de sapata). 
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Fig.2.3. – Setup usado por Qiu, Li, Pan e Qian, (Qiu et al., 2001) 

 

As amplitudes de deslocamentos seguiram intervalos de 5 mm (5 mm, 10 mm, 15 mm, etc.) na 
direcção X e intervalos de 4 mm (4 mm, 8 mm, 12 mm, etc.) na direcção Y; foram impostos três ciclos 
para cada amplitude. 

Para cada ensaio, o padrão de deslocamentos foi diferente como se pode ver na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Padrões de deslocamentos, (Qiu et al., 2001) 

Specimen RC -0 RC-1 RC-2 RC-3 RC-4 RC-5 RC-6 

Load 

path 
       

fc 
(N/mm2) 

39,6 40,9 37,7 37,5 38,9 38,2 34,8 

Axial 

Load N 

(kN) 

350 350 350 350 350 360 300 

N/Acfc  0,228 0,210 0,228 0,229 0,221 0,230 0,211 

 

Como era de esperar, os provetes RC-1, RC-3 e RC-6 foram os que sofreram mais danos, tal como 
reportam os autores. 

“Sob carga biaxial, a interacção da deformação biaxial enfraquece a força biaxial aplicada e a 
capacidade de dissipação de energia, diminuindo também a capacidade de deformação plástica”, (Qiu 
et al., 2002). No entanto, está em confronto com os ensaios de Tsuno e Park (2004), como se verá na 
secção seguinte. 
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2.2.11. ENSAIOS DE TSUNO E PARK (2004) 

Mais recentemente, podemos referir os ensaios realizados por Tsuno e Park (2004) levados a cabo 
numa série de cinco pilares. “Os provetes ensaiados são modelos de pilares de pontes de betão armado 
com secção quadrada, dimensionados pelas especificações Japonesas”, (Tsuno e Park, 2004), (Sato et 
al., 1994). O setup usado para estes ensaios consistia num equipamento universal de ensaios DARTEC 
para a aplicação da carga axial e dois actuadores hidráulicos, para a aplicação das cargas horizontais, 
que eram suportados por duas estruturas em L encastradas na base do pilar e munidas de contrapesos 
para evitar deslocamentos devidoà aplicação das cargas. Como as duas estruturas estavam encastradas 
na base do pilar, levou a que a armadura desta fosse elevada a fim de evitar deslocamentos na base do 
pilar devido aos deslocamentos aplicados no topo.  

 

Fig.2.4. – Setup usado por Tsuno e Park (2004), (Tsuno e Park, 2004) 

 

O primeiro provete foi ensaiado de modo a que servisse de referência para os outros quatro pilares. “O 
ensaio começou aplicando carga lateral no provete numa direcção, até ser atingido um carregamento 
de yielding calculado ou medido (deslocamento de cedência, δy). Depois, o provete foi carregado na 
direcção ortogonal seguindo o mesmo procedimento”, (Tsuno e Park, 2004). Este deslocamento foi de 
0,75 δy ou δy. As amplitudes seguintes iriam depender desta primeira amplitude de referência. Este 
procedimento foi seguido em todos os ensaios. Assim o segundo ciclo foi de 2δy, sendo os incrementos 
posteriores também de 2δy, com dois ciclos para cada amplitude de deslocamentos. Este ensaio 
terminou após concluídos dois ciclos de 12δy, altura em que quatro dos varões longitudinais partiram 
por tracção. No segundo ensaio foi seguido o padrão de deslocamentos exactamente oposto ao 
primeiro ensaio, após realizado o ciclo de referência até atingido 0,75 δy. O deslocamento máximo do 
segundo ciclo foi de 12δy, e foi diminuindo de 2δy a cada dois ciclos. Devido aos deslocamentos 
iniciais elevados, logo no primeiro ciclo de 12δy observou-se destacamento do betão de um dos lados, 
verificando-se uma altura de 200mm a 300mm de betão destacado. O mesmo aconteceu no lado 
oposto por causa das elevadas forças de tracção instaladas no aço. Exceptuando-se os ciclos de 10δy, 
em que foram observadas fendas nos cantos do pilar, no resto do ensaio apenas ocorreu spalling. 

O terceiro provete foi ensaiado com um padrão de deslocamentos biaxial alternado, após o 1º ciclo de 
referência. O aumento de amplitude deu-se a cada dois ciclos e com o valor de 2δy. No ciclo de 6δy foi 
verificada encurvadura nos varões e, para esta amplitude mas na direcção ortogonal verificou-se perda 
significativa na força lateral aplicada. “Durante o primeiro ciclo de 8δy na direcção norte-sul, ocorreu a 
rotura de alguns varões longitudinais. Deu-se isto como o fim do ensaio.”, (Tsuno e Park, 2004). 
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O quarto ensaio seguiu o mesmo padrão de deslocamentos usado por Li et al. (1987) apesar do sentido 
ser diferente, como se pode ver na Fig.2.5. O aumento de amplitude neste ensaio também foi de 2δy, só 
que neste ensaio o aumento deu-se para cada ciclo completo. Neste ensaio sucedeu-se o mesmo que no 
terceiro ensaio, no ciclo de 6δy, sendo que no segundo ciclo de 6δy verificou-se que todos os varões 
tinham encurvado. “O ensaio terminou no segundo ciclo de 8δy, por causa da perda significativa de 
resistência que foi observada no provete. 

 

Fig.2.5. – Padrão de deslocamentos do quarto ensaio, (Tsuno e Park, 2004) 

 

Devido a um erro no fabrico, o quinto provete não tinha a mesma resistência dos outros quatro 
provetes, sendo de menor resistência. Por isso, o ensaio deste provete seguiu os padrões de 
deslocamentos do primeiro provete, de modo a compará-los, para aferir os efeitos de um betão de 
menor resistência. A única observação a acrescentar neste ensaio é devida à existência de mais fendas 
quando o pilar foi carregado até 0,75 δy comparativamente ao primeiro ensaio.  

As conclusões a que Tsuno e Park (2004) chegaram resumem-se a dois pontos principais: primeiro, “o 
comprimento da rótula plástica tem tendência a estabilizar pelos valores teóricos, após alguns 
carregamentos cíclicos e não é afectado pelo carregamento biaxial”, (Tsuno e Park, 2004); segundo, 
verificou-se pelo segundo provete que a aplicação de grandes deslocamentos no inicio do ensaio leva a 
uma maior degradação do pilar com uma energia dissipada muito baixa. “No entanto, se a amplitude 
dos deslocamentos começa com níveis baixos e vai aumentando aos poucos, como no modelo 
standard de Park (Tsuno et al., 2004), (Park, R., 1989), a capacidade de dissipação de energia do pilar 
até ao estado último é a mesma tanto com carregamentos unidireccionais como bidireccionais. 

 

2.2.12. ENSAIOS DE BECHTOULA, KONO E WATANABE (2005) 

Em 2005 foram realizados mais ensaios biaxiais por Bechtoula et al. (2005) mas com o objectivo 
específico de “avaliar os parâmetros que influenciam o desempenho sísmico das regiões de rótula 
plástica em pilares de betão armado.”, (Bechtoula et al. 2005). Embora não se saiba as características 
específicas do “setup” usado nos ensaios, pode-se ver pela Fig.2.6 que este era constituído por um 
macaco hidráulico de 2000 kN de capacidade para aplicação de carga axial e dois actuadores 
hidráulicos para a aplicação de forças horizontais com 500 kN de capacidade de aplicação de cargas 
laterais. 
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Fig.2.6. – Setup do ensaio de Bechtoula et al., (Bechtoula et al., 2005) 

 

Foram ensaiados dezasseis provetes, oito de pequena escala e oito de grande escala. No entanto, como 
o cariz dos ensaios era o de analisar a rótula plástica dos pilares, e os ensaios decorreram, uns com 
carga axial constante, com dois níveis diferentes, e outros com carga axial variável, a análise das 
conclusões destes autores deve ser feita com cuidado. Assim, pode-se referir que “o tipo de 
carregamento, unidireccional ou bidireccional, e a intensidade da força aplicada tiveram influência na 
variação da extensão axial do provete.”, (Bechtoula et al., 2005). Relativamente aos comprimentos de 
rótula plástica obtidos nos ensaios com carga axial constante, estes variaram entre 0,5 a 1,5 da altura 
da secção dos provetes. 

 

2.2.13. OUTROS ENSAIOS 

Por fim, refere-se ainda que, no âmbito dos ensaios cíclicos, Bayrak (1998) realizou ensaios com betão 
de alta resistência (HSC) em pilares, (Bayrak, 1998), e também em 2009 existe registo de ensaios 
realizados em betão reforçado com fibras (FRC), mais concretamente no caso de Palmieri, Plizzari, 
Pampanin e Mackechnie (2009) com SFRC (steel-fiber reinforced concrete) com padrões biaxiais de 
deslocamentos, (Palmieri et al., 2009) 

 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode constatar da bibliografia analisada, nem todos os ensaios realizados se focaram sobre as 
mesmas conclusões, havendo sempre determinados factores que tornam os ensaios diferentes e 
impossível de comparar conclusões. No entanto, ainda é possível encontrar certos pontos em que os 
autores não concordam, como é o caso da dissipação de energia entre os ensaios uniaxiais e biaxiais. 
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3 
CAMPANHA EXPERIMENTAL DE 
ENSAIOS CÍCLICOS DE PILARES 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ENSAIO 

Na realização dos ensaios, foi usado um sistema existente no LESE – Laboratório de Engenharia 
Sísmica e Estrutural da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que permite a aplicação de 
cargas axiais constantes e ao mesmo tempo a aplicação de forças horizontais em duas direcções 
ortogonais 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 a particularidade de 
permitir manter a carga axial numa posição invariável.” (Delgado, P., 2009). 

Neste sistema são usados dois actuadores horizontais e um vertical (Fig.3.1.), que têm capacidades de 
500kN, 200kN e 700kN, respectivamente. Para resistir às forças dos actuadores existem dois pórticos 
metálicos (lateral e vertical) e uma parede de reacção lateral mista de betão armado reforçada com 
estrutura metálica (Fig.3.2.). Tanto a sapata do pilar como os pórticos metálicos encontram-se ligados 
à laje de betão armado com 60 cm de espessura, através de tirantes de aço de alta resistência, pré-
esforçados para prevenir deslocamentos e rotações indesejáveis. 

 

Fig.3.1. – Esquema do sistema de ensaio presente no LESE, (Delgado, P., 2009) 
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Fig.3.2. – Parede de reacção lateral existente no LESE. 

 

Como a carga axial se mantém numa posição invariável, devido à natureza dos ensaios, o sistema está 
munido de um mecanismo constituído por duas placas metálicas deslizantes, uma no actuador e a outra 
no topo do pilar, que permitem deslocamentos e rotações no topo do pilar. Apesar do reduzido atrito 
entre as placas, a força residual de atrito que entre as placas se mobiliza é monitorizada durante o 
ensaio de modo a ser descontada à força exercida pelo actuador lateral. No caso de flexão biaxial este 
procedimento é adoptado nas duas direcções. 

Na Fig.3.3., pode-se ver os sistemas de controlo e aquisição usados nos ensaios. Tal como referido em 
(Delgado, P., 2009) “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.”. 
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Fig.3.3. – Sistema de controlo à esquerda e sistema de aquisição à direita, (Delgado, P. 2009) 

 

Numa fase inicial da campanha experimental em análise, e a fim de medir todas as deformações da 
peça, quer de flexão, corte ou escorregamento, na deflexão total do provete, foi instalado um conjunto 
de transdutores de deslocamentos (LVDTs) a diversos níveis de altura, incluindo também as diagonais 
conforme se ilustra na Fig.3.4. 

 

Fig.3.4. – Esquema representativo da disposição dos LVDTs, (Rodrigues, H., 2010) 

EastWest 

LVDT's
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Fig.3.5. – Sistema de ensaio e provete já com os LVDTs colocados, (Rodrigues, H., 2010) 

Numa fase mais avançada dos ensaios, após a compreensão de que as deformações de corte eram 
(como se esperava) irrelevantes, os LVDTs diagonais deixaram de ser colocados. 

 

3.2. DESCRIÇÃO DOS PROVETES 

Os provetes ensaiados têm 1,70 m de altura e são encastrados numa base de betão armado de 
1,30x1,30 m2 de secção e 0,50 m de altura. A base do provete encontra-se solidarizada ao pavimento, 
visto que, através de quatro furos, um em cada canto da base do pilar, se encontram tirantes de aço de 
alta resistência pré-esforçado que a fixa à laje de reacção com 0,60 m de espessura. 

Foram ensaiadas quatro séries de quatro pilares cada. Cada série de pilares tinha uma secção 
transversal diferente, perfazendo assim quatro pilares de 20x40 cm2, quatro pilares de 30x40 cm2, 
quatro pilares de 30x50 cm2 e quatro pilares de 30x30 cm2, num total de dezasseis pilares de secção 
quadrangular. 

A armadura longitudinal é composta por varões de Φ12 mm, e o número de varões varia consoante a 
secção do pilar; a armadura transversal é composta por estribos de Φ6 mm espaçados de 150 mm. Para 
a base do pilar foram usados varões de Φ 16 mm. Na Tabela 3.1 pode-se ver o diferente número de 
varões em função da secção do pilar. A configuração geométrica e detalhes de armaduras dos quatro 
pilares encontra-se na Fig.3.6. 

Tabela 3.1 – Indicação do número de varões para cada secção 

Secção do pilar 

(m2) 
0,20x0,40 0,30x0,40 0,30x0,50 0,30x0,30 

Número de varões 

na secção 
6 varões 10 varões 14 varões 8 varões 

Taxa de armadura 

(ρ=As/Ac  x 100%) 
0,85 % 1,01 % 0,94 % 1,06 % 
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a) Secção 0,20x0,40 m2 b) Secção 0,30x0,40 m2 

  

c) Secção 0,30x0,50 m2 d) Secção 0,30x0,30 m2 

Fig.3.6 – Disposição das armaduras para as diferentes secções 

 

Todos os pilares foram construídos em estaleiro, adoptando cofragem de madeira e mão-de-obra 
tradicional, de modo a conseguir a prática comum de construção tanto quanto possível, (Rodrigues, H., 
2010). A sua construção foi cuidadosamente supervisionada, a fim de obter as características 
pretendidas, particularmente em termos de geometria e detalhes da armadura. 
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Para cada ensaio foi adoptada uma designação, a fim de os distinguir, tanto a nível de tipo de ensaio 
como número do pilar em causa. Assim, adoptou-se a designação geral de “PBD-N##”, onde: 

• “D” indica o tipo de ensaio, uniaxial ou biaxial, sendo que o uniaxial pode ter dois valores 
correspondentes à direcção de maior inércia ou à direcção de menor inércia, 01 e 02, 
respectivamente. Para os ensaios biaxiais tomou-se o valor de 12. 

• “##” indica o pilar em questão. No caso deste estudo temos a numeração de 01 a 16, visto se 
terem efectuado 16 ensaios. 

 

3.3. MATERIAIS 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

Na fase de projecto dos provetes, o betão considerado foi da classe C35/45 (NP-EN 206-1), e o aço 
das armaduras da classe A400 NR-SD. A fim de aferir as propriedades destes materiais, foram 
realizados ensaios de resistência tanto no betão usado como na armadura.  

 

3.3.2. PROPRIEDADES DO AÇO 

“Para a armadura, foram ensaiados três varões de 12mm de diâmetro e os resultados estão 
apresentados na Tabela 3.2, em termos de Módulo de Young, tensão de cedência, resistência última e 
extensão última.” (Rodrigues, H. 2010). Na Fig.3.7 ilustra-se as curvas de extensão - tensão dos 
ensaios realizados. 

Tabela 3.2 – Propriedades do aço 

Série de 
Pilares 

Provete 
Módulo de Young  

Tensão de 
Cedência 

Resistência 
Última 

Extensão 
Última 

E (GPa) fsy (MPa) fsu (MPa) εsu (‰) 

Pilares     
N01-N04 

1 197.75 435.77 543.80 21.27 

2 195.00 435.20 547.50 19.42 

3 191.23 426.93 542.68 20.28 

Média 194.66 432.63 544.66 20.32 

Pilares     
N05-N16 

1 204.86 428.27 548.87 24.90 

2 207.67 431.88 554.39 25.10 

3 197.85 428.91 549.88 22.50 

Média 203.46 429.69 551.08 24.17 
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a) 

 
b) 

Fig.3.7 – Curvas tensão – extensão do aço: a) Série1; b) Séries 2,3 e 4 

 

Como se pode observar pela tabela e pelas figuras apresentadas, o aço dos varões usados nos ensaios 
dos pilares N05-N16 é ligeiramente mais resistente que o usado nos pilares N01-N04, embora com 
uma tensão de cedência praticamente idêntica. 

 

3.3.3. PROPRIEDADES DO BETÃO 

Para o betão foram realizados ensaios de compressão usando cubos de 150 mm de lado para os pilares 
N01-N04. O betão usado nos provetes e nos cubos aproxima-se do betão da classe C35/45, como 
prescrito no projecto, e o agregado de maior dimensão é de D22 (em mm), de acordo com a norma 
portuguesa NP EN0206-1. Para os restantes pilares o betão efectivamente conseguido (por erro da 
central de betonagem) situa-se entre a classe C16/20 e classe C20/25, com agregado de maior 
dimensão de D31 (em mm), testado em provetes cilíndricos. Os resultados dos ensaios são 
apresentados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3. – Propriedades do betão 

Série de Pilares 

Resistência última à compressão fcm 

[MPa] 
 

Resistência à 
tracção 

[MPa] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Média   

Pilares N01-N04* 44.89 51.08 49.08 48.35   

Pilares N05-N08** 21.07 22.12 21.02 21.40  2.35 

Pilares N09-N12** 24.73 23.82 24.66 24.39  2.57 

Pilares N13-N16** 20.89 22.65 21.57 21.70  2.98 

* Provete cúbico de betão 
** Provete cilíndrico de betão 
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3.4. CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS CÍCLICOS DOS PILARES 

Todos os ensaios foram realizados com força axial constante, no entanto esta não foi igual para todas 
as séries de pilares. Na Tabela 3.4 pode-se observar o valor da carga axial e respectivo valor de 
esforço axial reduzido para cada série de quatro pilares. 

Tabela 3.4 – Valores da carga axial e esforço axial reduzido. 

Pilares N01-N04 N05-N08 N09-N12 N13-N16 

Valor da carga axial (kN) 170 300 300 210 

Valor fc (MPa) 48,35 21,4 24,39 21,7 

Esforço axial reduzido υ 0,04 0,12 0,08 0,11 

 

De acordo com o objectivo do trabalho, os ensaios foram todos realizados seguindo sempre os mesmos 
princípios de aplicação dos deslocamentos horizontais, que foram impostos no topo do pilar, com 
níveis crescentes de amplitude. Para cada deformação horizontal imposta foram repetidos três ciclos. 
Os valores dos níveis de deslocamentos pretendidos assumem a seguinte ordem: 3, 5, 10, 4, 12, 15, 7, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm. 

Porém, nem todos os ensaios atingiram a deformação de 80 mm, porque ou atingiram a rotura do pilar 
antes de chegar a este valor de deslocamento ou porque na aplicação da força esta já tinha baixado 
mais de 20% da força máxima aplicada (critério considerado para a rotura convencional). Na Tabela 
3.5 pode-se observar o padrão de deslocamentos usado por cada ensaio (não necessariamente ilustrado 
até ao final da história de carga) e as respectivas amplitudes máximas atingidas. Porém, estes 
deslocamentos são os deslocamentos alvo do actuador, e na prática foram atingidos deslocamentos 
ligeiramente inferiores, medidos por um transdutor fixo a uma referência externa ao sistema de ensaio. 
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Tabela 3.5 – Padrões de deslocamentos e amplitudes máximas. 

Padrão de deslocamentos Provete Amplitude máxima atingida 

 

PB01-N01 50 mm 

PB01-N05 65 mm 

PB01-N09 75 mm 

PB01-N13 80 mm 

 

PB02-N02 30 mm 

PB02-N06 70 mm 

PB02-N10 80 mm 

 

PB12-N03 50 mm 

 

PB12-N04 55 mm 

PB12-N07 55 mm 

PB12-N11 55 mm 

PB12-N14 65 mm 

 

PB12-N08 40 mm 

PB12-N12 45 mm 

PB12-N15 45 mm 

 

PB12-N16 60 mm 
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4 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será tratado tudo o que é relativo aos resultados experimentais dos ensaios realizados. 

Assim, após a realização dos ensaios e posterior tratamento dos dados, foi possível obter vários 

gráficos relativos a cada um dos ensaios e também por vezes misturando quatro pilares idênticos, ou 

seja, com a mesma secção transversal. Com isto, pretende-se uma análise extensiva dos resultados, em 

vários aspectos, tais como comprimento de rótula plástica, perda de rigidez do pilar, entre outros. 

Para cada ensaio uniaxial vai ser apresentado um gráfico histerético, e para cada ensaio biaxial serão 

apresentados dois gráficos histeréticos, um para cada direcção, X e Y, e ainda mais dois gráficos, um 

referente à interacção dos deslocamentos na direcção X com os deslocamentos na direcção Y, que 

basicamente nos dá o padrão de deslocamentos seguido no ensaio, e ainda outro referente à interacção 

da força aplicada na direcção X e da força na direcção Y. 

Para cada série de quatro pilares semelhantes serão apresentados nove gráficos que relacionam os 

quatro ensaios da série. Serão estes: um gráfico da energia dissipada em função do drift; um gráfico da 

evolução de dano observado no ensaio; dois gráficos da perda de rigidez relativa, um para cada 

direcção; um gráfico da perda de rigidez relativa à rigidez de cedência para cada direcção; um gráfico 

das envolventes de forças para cada direcção e, por último, um gráfico de comprimento de rótula 

plástica comparando fórmulas teóricas com resultados experimentais. 

 

4.2. ANÁLISE INDIVIDUAL DOS ENSAIOS 

4.2.1. PILARES DE SECÇÃO 200X400 MM
2 

Nesta secção apresenta-se a análise dos resultados individualmente para cada um dos ensaios dos 

pilares de secção 200x400 mm
2
. A ilustração da fase final do ensaio para estes pilares encontra-se na 

Fig.4.1.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fig.4.1. – I lustração da fase final dos ensaios dos pi lares de secção 200x400 mm2 : a) Ensaio 

uniaxial em X, b) Ensaio uniaxial em Y, c) Ensaio Biaxial Alternado, d) Ensaio Biaxial em 

Losango. 

 

Na Fig.4.2. encontram-se, para os mesmos ensaios, as curvas de resposta força – deslocamento para as 

duas direcções, enquanto que na Fig.4.3. se encontra as curvas de interacção Força X – Força Y, bem 

como as dos respectivos deslocamentos, para os ensaios biaxiais desta série. 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

 
g) 

Fig.4.2. – Gráficos histeréticos dos ensaios dos pi lares de secção 200x400 mm2  e esquema da 

secção: a), b) e c) respostas na direcção X dos pilares N01, N04 e N03;  

d), e) e f) respostas na direcção Y dos pilares N02, N04 e N03;  

g) esquema da secção. 
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a) 

 
c) 

 

 
b) 

 

 
d) 

Fig.4.3. – Gráficos de interacção Força X–Força Y (a)e b)) e Deslocamento X–Deslocamento Y 

(c) e d)) dos ensaios biaxiais dos pi lares de secção 200x400 mm2 , respectivamente N04 e N03. 

 

As Fig.4.4. ilustram, para os vários ensaios desta série, os gráficos de evolução de dano e de energia 

dissipada, bem como dos comprimentos de rótula plástica, onde se encontram também algumas 

propostas teóricas. 

Por fim, nas Fig.4.5. incluem-se as envolventes dos ensaios cíclicos e as variações de rigidez que são 

discutidas e analisadas na secção 4.3. 

 Na Fig.4.4.d) é ilustrado o método para obtenção do deslocamento e força de cedência. A obtenção da 

rigidez de yielding baseou-se no método usado por Tsuno e Park (2004) seguindo os seguintes passos: 

• determinação da força máxima do ensaio; 

• redução desta força em 25% , ficando com 0,75 Fmax; 

• a partir do último ciclo que mais se aproxima desta força de 0,75 Fmax, traçou-se uma secante 

a passar na origem, obtendo assim a recta da rigidez de cedência. 

Para determinação do deslocamento de cedência, foi traçada na curva envolvente, uma recta tangente à 

envolvente no ponto de força máxima. Da intercessão desta recta com a recta da rigidez de cedência 

obtém-se o ponto de yielding para o qual o deslocamento corresponde a Δy (deslocamento de 

cedência). Por fim, a força de yielding corresponde ao ponto da envolvente que tem o deslocamento Δy. 
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a) 
b) 

c) 
d) 

Fig.4.4. – Gráficos de Análise Comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 200x400 mm2 : a) 

Gráfico de Dano; b) Gráfico de Energia Dissipada; c) Gráfico de Comprimento de Rótula 

Plástica e Propostas Teóricas; d) Método usado para obtenção do Deslocamento de Cedência. 

  

K
2
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a(x) a(y) 

b(x) b(y) 

c(x) c(y) 

Fig.4.5. – Gráficos de Análise comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 200x400 mm2 : a) 

Gráficos das envolventes nas respectivas direcções; b) Gráficos de perda de rigidez relativa 

nas respectivas direcções; c) Gráficos de perda de rigidez relativa ao ponto de cedência nas 

respectivas direcções. 
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4.2.1.1. ENSAIO DO PILAR PB01-N01 

O primeiro ensaio a ser realizado foi com um provete de secção 200x400 mm
2
, com lei uniaxial de 

deslocamentos, flectindo sobre o eixo de maior inércia do pilar. Este ensaio decorreu com uma força 

axial constante de 170 kN. Durante o ensaio, foi observado o aparecimento de fendilhação logo nos 

ciclos de 5 mm de amplitude, o spalling do betão para os ciclos de 40 mm de amplitude e encurvadura 

dos varões nos ciclos de 50 mm. No final do ensaio, observou-se que o comprimento da rótula plástica 

do pilar estava compreendido entre 13 e 16 cm (Fig.4.1.a)). Após tratamento dos resultados e obtenção 

dos gráficos relativos a este ensaio, foi possível concluir que foi atingida uma força máxima de 73 kN 

(Fig.4.2.a)), e ainda que a plastificação dos varões longitudinais constituintes da peça ocorreu para 

deslocamentos da ordem de 5,83 mm correspondendo a forças de 52,3 kN. O fim do ensaio deu-se 

para uma amplitude de deslocamento de 50 mm. Este ensaio teve a particularidade, como já foi 

referido no capítulo anterior, de que as amplitudes a partir de 20 mm variaram de 10 mm e não de 5 

mm como todos os seguintes ensaios. 

 

4.2.1.2. ENSAIO DO PILAR PB02-N02 

Este pilar de secção 200x400 mm
2
, seguiu uma lei uniaxial de deslocamentos, flectindo sobre o eixo 

de menor inércia do pilar. Além disto, este pilar foi incluído numa campanha exploratória inicial. Pelo 

que, o ensaio foi interrompido numa fase inicial do dano de maneira a ser possível proceder a um 

ensaio, também uniaxial, na direcção contrária. Por este motivo, durante o ensaio apenas foi observado 

o fenómeno de fissuração nos ciclos de 5 mm de amplitude. No fim do ensaio (Fig.4.1.b)) não foi 

possível aferir o comprimento de rótula plástica pois o ensaio deu-se por concluído no fim dos ciclos 

de 30 mm de amplitude, altura em que nem o fenómeno de spalling foi observado. Ainda assim, foi 

possível obter um ponto de yielding para uma força de 24,72 kN e para deslocamento de 5,4 mm e a 

força máxima aplicada foi de 34,4 kN (Fig.4.2.b)). Este ensaio também foi efectuado com carga axial 

constante de 170 kN. 

 

4.2.1.3. ENSAIO DO PILAR PB12-N03 

Primeiro ensaio biaxial a ser realizado, foi o único que seguiu uma lei alternada de deslocamentos com 

carga axial constante de 170 kN. Embora não seja rigorosamente biaxial, como os deslocamentos 

uniaxiais vai alternando de direcção a cada amplitude, pode-se considerar que assume características 

de biaxialidade. Durante o ensaio, este pilar apresentou fissuração, tal como os dois anteriores para os 

ciclos de 5 mm de amplitude, spalling do betão para deslocamentos de 30 mm; logo de seguida, para 

35 mm de amplitude, dá-se a encurvadura dos varões longitudinais da peça e por fim o primeiro varão 

a atingir a rotura foi nos ciclos de deslocamentos de 55 mm, altura em que se deu por acabado o ensaio 

(Fig.4.1.c)). No final do ensaio, mediu-se o comprimento de rótula plástica, que se encontrava 

compreendido entre 12 cm e 18 cm. Para este ensaio, obteve-se dois pontos de yielding, 

correspondendo um à direcção X e outro à direcção Y, sendo que para X este verifica-se para uma 

força de 48,8 kN e um deslocamento de 6 mm, e para Y, a força é de 18,4 kN e deslocamento de 5,72 

mm, ou seja, menos de metade da força para deslocamentos muito próximos. Na direcção X, a força 

máxima aplicada foi de 68,7 kN e em Y de 31,4 kN (Fig.4.2.c) e d)). Analisando os gráficos de forças 

e os gráficos de deslocamentos (Fig.4.3.), pode-se observar que existe um pequeno phase-lag entre os 

dois gráficos, existindo uma rotação no gráfico de forças. No gráfico dos deslocamentos também 

existe uma pequena rotação no sentido oposto sendo que este gráfico, foi obtido através de 
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transdutores externos. Essa rotação corresponde a pequenos desvios relacionados com o sistema de 

controlo dos actuadores, mas têm pouco (ou irrelevante) significado para os resultados obtidos. 

 

4.2.1.4. ENSAIO DO PILAR PB12-N04 

Trata-se do ensaio realizado usando o último provete de secção transversal 200x400 mm
2
, com lei 

biaxial de deslocamentos em losango, usando carga axial constante de 170 kN, tal como os restantes 

ensaios desta série de quatro pilares. Durante o ensaio foi observado o aparecimento de fissuras a 

partir dos ciclos de 5 mm de deslocamento. Nos ciclos de 25 mm começou a dar-se o spalling do 

betão, a encurvadura dos varões deu-se nos ciclos de 40 mm de amplitude e por fim o primeiro varão a 

atingir a rotura foi nos ciclos de 55 mm de deslocamento, altura em que se deu por acabado o ensaio 

(Fig.4.1.d)). No final, o comprimento de rótula plástica obtido, situava-se entre 13 e 18 cm. Na análise 

dos gráficos, foi possível encontrar um ponto de plastificação para uma força de 17,62 kN e um 

deslocamento de 4,23 mm, correspondentes à direcção Y (Fig.4.2.d)); as forças máximas atingidas no 

ensaio foram de 69,67 kN para o sentido negativo da direcção X e 27,3 kN para a direcção Y. No 

gráfico de deslocamentos, pode-se ver que o padrão de deslocamentos medido foi um losango quase 

perfeito em que todos os pontos máximos praticamente não se desviaram dos eixos, estando de acordo 

com o que se pretendia inicialmente. No entanto, no gráfico de forças, pode-se ver que para os pontos 

correspondentes aos máximos na direcção Y existe sempre uma força residual em X, fazendo com que 

existam phase-lag entre o gráfico de forças e o gráfico de deslocamentos (Fig.4.3.). 

 

4.2.2. PILARES DE SECÇÃO 300X400 MM
2 

Nesta secção apresenta-se a análise dos resultados individualmente para cada um dos ensaios dos 

pilares de secção 300x400 mm
2
. A ilustração da fase final do ensaio para estes pilares encontra-se na 

Fig.4.6.  
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a) 

 

b) 

 

c) d) 

Fig.4.6. – I lustração da fase final dos ensaios dos pi lares de secção 300x400 mm2 : a) Ensaio 

uniaxial em X, b) Ensaio uniaxial em Y, c) Ensaio Biaxial em Losango, d) Ensaio Biaxial em 

Quadrado. 

 

Na Fig.4.7. encontram-se, para os mesmos ensaios, as curvas de resposta força – deslocamento para as 

duas direcções, enquanto que na Fig.4.8. se encontra as curvas de interacção Força X – Força Y, bem 

como as dos respectivos deslocamentos, para os ensaios biaxiais desta série. 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

g) 

Fig.4.7. – Gráficos histeréticos dos ensaios dos pi lares de secção 300x400 mm2  e esquema da 

secção: a), b) e c) respostas na direcção X dos pilares N05, N07 e N08;  

d), e) e f) respostas na direcção Y dos pilares N06, N07 e N08;  

g) esquema da secção. 
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a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

Fig.4.8. – Gráficos de interacção Força X–Força Y (a)e b)) e Deslocamento X–Deslocamento Y 

(c) e d)) dos ensaios biaxiais dos pi lares de secção 300x400 mm2, respectivamente N07 e N08. 

 

As Fig.4.9. ilustram, para os vários ensaios desta série, os gráficos de evolução de dano e de energia 

dissipada, bem como dos comprimentos de rótula plástica, onde se encontram também algumas 

propostas teóricas. 
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a)  b)  

c) 

Fig.4.9. – Gráficos de Análise Comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x400 mm2 : a) 

Gráfico de Dano; b) Gráfico de Energia Dissipada; c) Gráfico de Comprimento de Rótula 

Plástica e Propostas Teóricas. 
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Por fim, nas Fig.4.10. incluem-se as envolventes dos ensaios cíclicos e as variações de rigidez que são 

discutidas e analisadas na secção 4.3. 

a(x) a(y)  

b(x)  b(y) 

c(x) 
c(y)  

Fig.4.10. – Gráficos de Análise comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x400 mm2 : 

a) Gráficos das envolventes nas respectivas direcções; b) Gráficos de perda de rigidez relativa 

nas respectivas direcções; c) Gráficos de perda de rigidez relativa ao ponto de cedência nas 

respectivas direcções. 
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4.2.2.1. ENSAIO DO PILAR PB01-N05 

Este foi o ensaio inicial dos provetes de secção 300x400 mm
2
, sendo portanto imperativo que se 

fizesse um ensaio com lei uniaxial de deslocamentos, segundo a direcção de maior inércia, para haver 

uma possível comparação com os ensaios biaxiais. Para esta série de pilares a carga axial também foi 

mantida constante durante todo o ensaio com o valor de 300 kN. Durante o ensaio, foi possível 

observar o aparecimento das primeiras fendas nos ciclos de 10 mm, e o spalling iniciou-se nos ciclos 

de 40 mm de amplitude, seguindo-se logo a encurvadura dos varões longitudinais nos ciclos de 45 

mm. Por fim a rotura do primeiro varão deu-se nos ciclos de amplitude de 65 mm, ciclos esses que 

deram por terminado o ensaio do provete. O ponto de yielding foi encontrado para uma força de 75,75 

kN e 4,7 mm de deslocamento, tendo sido possível impor no provete forças de 115 kN, sendo este o 

registo de força máxima (Fig.4.7.a)). No final, o comprimento de rótula plástica tinha uma pequena 

variação, apenas entre 14 cm e 17 cm (Fig.4.6.a)). 

 

4.2.2.2. ENSAIO DO PILAR PB02-N06 

Trata-se do segundo ensaio da série de provetes de 300x400 mm
2
 de secção transversal, em que foi 

usada uma lei uniaxial de deslocamentos segundo a direcção de menor inércia do pilar. Para este pilar, 

a fissuração só se fez notar nos ciclos de 10 mm de amplitude, e o spalling do betão começou nos 

ciclos de 45 mm. Neste ensaio não ocorreu a rotura de nenhum varão, mas o fenómeno de encurvadura 

ocorreu para 65 mm de deslocamento. O ensaio deu-se por concluído no fim dos três ciclos de 70 mm 

de deslocamento. A força máxima atingida no ensaio foi de 91,48 kN no sentido negativo e 83 kN no 

sentido positivo. O ponto de yielding foi encontrado para uma força de 58 kN e 3,8 mm de 

deslocamento (Fig.4.7.d)). O comprimento de rótula plástica medido está entre 16 cm e 29 cm 

(Fig.4.6.b)). 

 

4.2.2.3. ENSAIO DO PILAR PB12-N07 

Este ensaio em provete de secção transversal de 300x400 mm
2
 foi feito com lei biaxial de 

deslocamentos segundo padrão em losango, usando carga axial constante de 300 kN. Os fenómenos de 

dano durante o ensaio foram observados nos ciclos de 5 mm, com o aparecimento da fissuração, nos 

ciclos de 30 mm, com o início do spalling do betão, e nos ciclos de 35 mm, com a encurvadura dos 

varões longitudinais. Não houve rotura de nenhum varão, pois nos ciclos de 55 mm já ocorrera uma 

perda de quase 50% da força, dando-se assim por terminado o ensaio. O comprimento de rótula 

plástica medido no final do ensaio varia entre 14 cm e 23 cm (Fig.4.6.c)). Neste ensaio, por ser biaxial, 

volta a haver dois pontos de yielding, sendo que o correspondente para a direcção X ocorre para uma 

força de 80,9 kN e um deslocamento de 5,1 mm, e o correspondente à direcção Y ocorre com 55 kN de 

força e 5,2 mm de deslocamento (Fig.4.7.b) e e)). As forças máximas obtidas para cada direcção são 

de 114,5 kN e de 73,9 kN para X e Y, respectivamente. Pode-se ver nos gráficos histeréticos a 

existência de pinching na direcção Y ainda que pouco pronunciado. Na análise do gráfico de 

deslocamentos, observa-se alguma rotação do ponto máximo na direcção Y, e de um aumento na 

amplitude de deslocamentos, também sobre este eixo, provocando uma diferença de 5 mm a mais do 

que na direcção X no final do ensaio. Cruzando este último gráfico com o gráfico de forças, verifica-se 

a existência de phase-lag algo pronunciado sobre o eixo Y (Fig.4.8.a) e c)). 
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4.2.2.4. ENSAIO DO PILAR PB12-N08 

Este foi o último ensaio da série de pilares de secção transversal de 300x400 mm
2
, foi executado com 

um padrão de deslocamentos biaxial com lei quadrada e carga axial constante de 300 kN. Como esta 

lei de deslocamentos é mais gravosa para o pilar, todos os fenómenos de dano apareceram em ciclos 

de amplitudes mais baixas. A fissuração verifica-se para os ciclos de 5 mm de amplitude, o spalling do 

betão começa a ocorrer nos ciclos de 20 mm de amplitude, a encurvadura dos varões começa a 

verificar-se nos ciclos de 25 mm de amplitude e, por fim, a primeira rotura de um varão longitudinal 

dá-se nos ciclos de 35 mm de deslocamento, que corresponde também aos últimos ciclos de 

deslocamentos, pois também para esta amplitude dá-se a perda de 20% da força máxima. A rótula 

plástica tem um comprimento a variar entre 14 cm e 30 cm (Fig.4.6.d)). As forças máximas aplicadas 

no pilar foram de 102,6 kN e de 74,4 kN, respectivamente para a direcção X e Y. O ponto de yielding 

para a direcção X encontra-se para uma força de 69,1 kN e um deslocamento de 4,3 mm, e para a 

direcção Y, o ponto de yielding corresponde a uma força de 47,33 kN e 4,9 mm de deslocamento 

(Fig.4.7.c) e f)). O gráfico de deslocamentos deveria apresentar-se como um quadrado, no entanto, 

devido a uma variação nos deslocamentos na direcção X quando são aplicados os deslocamentos em 

Y, o gráfico apresenta uma forma de paralelogramo, com os lados superior e inferior paralelos ao eixo 

X. No gráfico de forças acontece o mesmo mas no sentido contrário, o que leva à existência de phase-

lag entre os dois gráficos. Para além disso, em ciclos de amplitudes mais altas, este gráfico começa a 

apresentar alguma rotação anti-horária.  

 

4.2.3. PILARES DE SECÇÃO 300X500 MM
2 

Nesta secção apresenta-se a análise dos resultados individualmente para cada um dos ensaios dos 

pilares de secção 300x500 mm
2
. A ilustração da fase final do ensaio para estes pilares encontra-se na 

Fig.4.11.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fig.4.11. – I lustração da fase final dos ensaios dos pi lares de secção 300x500 mm2 : a) Ensaio 

uniaxial em X, b) Ensaio uniaxial em Y, c) Ensaio Biaxial em Losango, d) Ensaio Biaxial em 

Quadrado. 

 

Na Fig.4.12. encontram-se, para os mesmos ensaios, as curvas de resposta força – deslocamento para 

as duas direcções, enquanto que na Fig.4.13. se encontra as curvas de interacção Força X – Força Y, 

bem como as dos respectivos deslocamentos, para os ensaios biaxiais desta série. 
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a) 

d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

g) 

Fig.4.12. – Gráficos histeréticos dos ensaios dos pi lares de secção 300x500 mm2  e esquema da 

secção: a), b) e c) respostas na direcção X dos pilares N09, N11 e N12;  

d), e) e f) respostas na direcção Y dos pilares N10, N11 e N12;  

g) esquema da secção. 
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a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

Fig.4.13. – Gráficos de interacção Força X–Força Y (a)e b)) e Deslocamento X–Deslocamento Y 

(c) e d)) dos ensaios biaxiais dos pi lares de secção 300x500 mm2, respectivamente N11 e N12. 

 

As Fig.4.14. ilustram, para os vários ensaios desta série, os gráficos de evolução de dano e de energia 

dissipada, bem como dos comprimentos de rótula plástica, onde se encontram também algumas 

propostas teóricas. 
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a)  
b)  

c)  

Fig.4.14. – Gráficos de Análise Comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x500 mm2 : 

a) Gráfico de Dano; b) Gráfico de Energia Dissipada; c) Gráfico de Comprimento de Rótula 

Plástica e Propostas Teóricas. 
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Por fim, nas Fig.4.15. incluem-se as envolventes dos ensaios cíclicos e as variações de rigidez que são 

discutidas e analisadas na secção 4.3. 

a(x)  
a(y) 

b(x) b(y) 

c(x) c(y) 

 

Fig.4.15. – Gráficos de Análise comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x500 mm2 : 

a) Gráficos das envolventes nas respectivas direcções; b) Gráficos de perda de rigidez relativa 

nas respectivas direcções; c) Gráficos de perda de rigidez relativa ao ponto de cedência nas 

respectivas direcções. 
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4.2.3.1. ENSAIO DO PILAR PB01-N09 

Este pilar inicia a série de quatro pilares de secção transversal com 300x500 mm
2
. Este primeiro 

ensaio desta série seguiu uma lei uniaxial segundo a direcção de maior inércia do pilar e com uma 

carga axial constante de 300 kN. O dano do pilar apresenta-se para altas amplitudes de deslocamentos, 

como é característico nos ensaios uniaxiais, sendo que a fissuração aparece para ciclos de 5 mm de 

deslocamento, o spalling a começar a ocorrer para ciclos de 45 mm de amplitude, a encurvadura a 

aparecer nos varões longitudinais nos ciclos de 50 mm de amplitude, e por fim, o primeiro varão 

longitudinal a romper nos ciclos de 65 mm, amplitude em que já se tinha atingido 20 % de perda da 

força aplicada. No entanto, o ensaio só se deu como terminado após os três ciclos de 70 mm de 

deslocamento. O comprimento de rótula plástica, no final do ensaio, varia entre 26 cm e 31 cm. No 

gráfico histerético pode ver-se a existência de algum pinching (Fig.4.11.a) e Fig.4.14.c)). O ponto de 

inicio de plastificação dos varões ocorre para uma força de 114,65 kN e 5,78 mm de deslocamento, e 

foi atingida uma força máxima de 167,87 kN (Fig.4.12.a)). 

 

4.2.3.2. ENSAIO DO PILAR PB02-N10 

Neste ensaio usou-se o segundo provete de 300x500 mm
2
 de secção transversal, e foi seguida uma lei 

uniaxial de deslocamentos segundo a direcção de menor inércia do pilar, também com uma carga axial 

aplicada constante de 300 kN. Os danos neste pilar ainda tardaram mais a aparecer do que no ensaio 

uniaxial anterior (PB01-N09), não tendo ocorrido rotura de nenhum varão da armadura longitudinal. 

Os valores correspondentes ao aparecimento de fissuração, início de spalling do betão e encurvadura 

dos varões longitudinais são de 5 mm, 60 mm e 70 mm de amplitude, respectivamente. Deu-se por 

finalizado o ensaio após os três ciclos de 80 mm de deslocamento, altura em que a perda de 20% da 

força máxima já tinha sido atingida. Os valores entre os quais varia o comprimento da rótula plástica 

são de 13 cm e 19 mm (Fig.4.11.b) e Fig.4.14.c)). O ponto de yielding deste ensaio dá-se para uma 

força de 74,9 kN e um deslocamento de 10,75 mm, sendo a força máxima atingida no ensaio de 102,7 

kN (Fig.4.12.d)). 

 

4.2.3.3. ENSAIO DO PILAR PB12-N11 

O ensaio deste pilar de 300x500 mm
2
 de secção transversal seguiu uma lei biaxial com padrão de 

deslocamentos em losango e carga axial constante de 300 kN. Os fenómenos de dano durante este 

ensaio começaram a ser observados nos ciclos de 5 mm de amplitude com o aparecimento da 

fissuração, nos ciclos de 30 mm de amplitude com o início da ocorrência de spalling, nos ciclos de 35 

mm de amplitude com a encurvadura dos varões longitudinais a fazer-se notar e, por fim, nos ciclos de 

50 mm com a rotura de um varão da armadura longitudinal, altura em que também se deu por 

finalizado o ensaio com a perda de cerca de 50% da força máxima aplicada. O comprimento de rótula 

plástica medido no fim do ensaio varia entre 24 cm e 30 cm (Fig.4.11.c) e Fig.4.14.c)). Os pontos de 

yielding ocorrem para uma força de 116,07 kN e um deslocamento de 5 mm, para a direcção X, para 

uma força de 56,3 kN e um deslocamento de 5,5 mm, para a direcção Y. As forças máximas aplicadas 

para X e Y são de 173,7 kN e de 82,8 kN, respectivamente (Fig.4.12.b) e e)). No gráfico de 

deslocamentos deste ensaio verifica-se aquilo que também já tinha sido observado no ensaio do pilar 

PB12-N07, ou seja, para cada amplitude existe a presença de algum deslocamento residual na direcção 

X no ponto de deslocamento máximo em Y. No gráfico de forças (Fx – Fy) existe uma rotação anti-

horária quase generalizada, sendo as forças correspondentes ao sentido negativo de deslocamentos em 
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X as únicas que mantêm o seu máximo sobre o eixo X. Devido a esta rotação e também aos 

deslocamentos residuais na direcção X, observa-se o phase-lag entre estes dois gráficos. 

 

4.2.3.4. ENSAIO DO PILAR PB12-N12 

Este ensaio foi o último da série de pilares de 300x500 mm
2
 de secção transversal, tendo seguido uma 

lei biaxial com padrão quadrado de deslocamentos e, como os anteriores, carga axial constante de 300 

kN. Os fenómenos de dano de aparecimento de fissuração, início do spalling do betão, encurvadura 

dos varões da armadura longitudinal e a primeira rotura de um varão longitudinal correspondem aos 

ciclos de deslocamentos de 3 mm, 15 mm, 30 mm e 40 mm de amplitude, respectivamente. O ensaio 

deu-se por terminado após os três ciclos de deslocamentos de 40 mm de amplitude, altura em que se 

verificou uma perda de cerca de 50% da força máxima aplicada. O comprimento de rótula plástica 

medido no final do ensaio varia entre 20cm e 23 cm (Fig.4.11.d) e Fig.4.14.c)). Para a direcção X, o 

ponto de yielding ocorre para uma força de 110,7 kN e um deslocamento de 4,74 mm, e para a 

direcção Y, ocorre para uma força de 72,4 kN e um deslocamento de 8,9 mm. As forças máximas 

aplicadas, na direcção X e na direcção Y, são de 156,7 kN e de 88,1 kN, respectivamente (Fig.4.12.c) 

e f)). Como já tinha sucedido com o ensaio do pilar PB12-N08, neste ensaio também se verificou uma 

variação nos deslocamentos em X quando eram aplicados os deslocamentos em Y, levando, também 

desta vez, a que o gráfico de deslocamentos assuma a forma de um paralelogramo. Relativamente ao 

gráfico de forças, este apresenta, também, uma rotação anti-horária generalizada, mostrando o efeito 

de phase-lag entre este gráfico e o gráfico de deslocamentos. 

 

4.2.4. PILARES DE SECÇÃO 300X300 MM
2 

Nesta secção apresenta-se a análise dos resultados individualmente para cada um dos ensaios dos 

pilares de secção 300x300 mm
2
. A ilustração da fase final do ensaio para estes pilares encontra-se na 

Fig.4.16.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fig.4.16. – I lustração da fase final dos ensaios dos pi lares de secção 300x300 mm2 : a) Ensaio 

uniaxial em X, b) Ensaio Biaxial em Losango, c) Ensaio Biaxial em Quadrado, d) Ensaio Biaxial 

Circular. 

 

Na Fig.4.17. encontram-se, para os mesmos ensaios, as curvas de resposta força – deslocamento para 

as duas direcções, enquanto que na Fig.4.18. se encontra as curvas de interacção Força X – Força Y, 

bem como as dos respectivos deslocamentos, para os ensaios biaxiais desta série. 
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a) 

h) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

 
d) 

 
g) 

 

Fig.4.17. – Gráficos histeréticos dos ensaios dos pi lares de secção 300x300 mm2  e esquema da 

secção: a), b), c) e d) respostas na direcção X dos pilares N13, N14, N15 e N16;  

e), f) e g) respostas na direcção Y dos pilares N14, N15 e N16;  

h) esquema da secção. 



Avaliação Experimental da Resposta Cíclica em Flexão Biaxial de Pilares de Betão Armado 
 

47 

 

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 

 

f) 

 

Fig.4.18. – Gráficos de interacção Força X–Força Y (a), b) e c)) e Deslocamento X–

Deslocamento Y (d),  e) e f)) dos ensaios biaxiais dos pi lares de secção 300x300 mm2, 

respectivamente N14, N15 e N16. 
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As Fig.4.19. ilustram, para os vários ensaios desta série, os gráficos de evolução de dano e de energia 

dissipada, bem como dos comprimentos de rótula plástica, onde se encontram também algumas 

propostas teóricas. 

a)  
b)  

c)  

 

Fig.4.19. – Gráficos de Análise Comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x300 mm2 : 

a) Gráfico de Dano; b) Gráfico de Energia Dissipada; c) Gráfico de Comprimento de Rótula 

Plástica e Propostas Teóricas. 
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Por fim, nas Fig.4.20. incluem-se as envolventes dos ensaios cíclicos e as variações de rigidez que são 

discutidas e analisadas na secção 4.3. 

a(x)  a(y) 

b(x) b(y) 

c(x) c(y) 

 

Fig.4.20. – Gráficos de Análise comparativa dos ensaios dos pi lares de secção 300x300 mm2 : 

a) Gráficos das envolventes nas respectivas direcções; b) Gráficos de perda de rigidez relativa 

nas respectivas direcções; c) Gráficos de perda de rigidez relativa ao ponto de cedência nas 

respectivas direcções. 

 



Avaliação Experimental da Resposta Cíclica em Flexão Biaxial de Pilares de Betão Armado  

 

50 

4.2.4.1. ENSAIO DO PILAR PB01-N13 

Este foi o primeiro ensaio da última série de quatro pilares, desta vez com uma secção transversal de 

300x300 mm
2
. Este pilar foi ensaiado com uma lei uniaxial de deslocamentos com uma carga axial 

constante de 210 kN. O dano durante o ensaio foi observado nos ciclos de 5 mm com o aparecimento 

de fissuração, nos ciclos de 45 mm de amplitude com o inicio do spalling do betão, nos ciclos de 60 

mm de amplitude a verificar-se encurvadura dos varões longitudinais, e por fim, aos 75 mm de 

amplitude com a rotura de um varão da armadura longitudinal. Estes ciclos de 75 mm de amplitude 

foram os últimos a ser aplicados no pilar pois, nesta altura, já foi possível verificar uma perda maior 

que 20% da força máxima aplicada. O comprimento de rótula plástica no fim do ensaio varia entre os 

11 cm e os 14 cm (Fig.4.16.a) e Fig.4.19.c)). Neste ensaio o ponto de yielding ocorre para uma força 

de 58 kN e um deslocamento de 12,1 mm, e a força máxima atingida durante o ensaio foi de 73,8 kN 

(Fig.4.17.a)).  

 

4.2.4.2. ENSAIO DO PILAR PB12-N14 

Neste ensaio foi usada uma lei biaxial com padrão de deslocamentos em losango num pilar de secção 

transversal quadrada de 300x300 mm
2 
e com uma carga axial constante de 210 kN. Durante o ensaio, o 

dano ocorrido foi a fissuração durante os ciclos de 3 mm de amplitude, o início do spalling deu-se nos 

ciclos de 40 mm e a encurvadura dos varões longitudinais verificou-se nos ciclos de 45 mm de 

amplitude. O ensaio terminou após os três ciclos de 60 mm de deslocamento horizontal, sem que até 

este ponto tenha ocorrido a rotura de algum varão da armadura longitudinal. O comprimento de rótula 

plástica neste ensaio varia entre 10 cm e 15 cm (Fig.4.16.b) e Fig.4.19.c)). Na direcção X, a força 

máxima aplicada foi de 66,8 kN e o ponto de yielding ocorreu para uma força de 55,3 kN e um 

deslocamento de 10,1 mm (Fig.4.17.b)). Na direcção Y, a força máxima atingida foi ligeiramente mais 

baixa, apenas de 59,8 kN e o ponto de início de plastificação da armadura ocorreu para uma força de 

46,2 kN e um deslocamento de 10,3 mm (Fig.4.17.e)). No gráfico de deslocamentos, todos os pontos 

de deslocamentos máximos numa direcção para cada amplitude encontram-se todos sobre os eixos, 

havendo apenas uma translação do pilar nos ciclos de 60 mm, pois o padrão de deslocamentos para 

esta amplitude encontra-se todo ele descentrado do ponto de origem do referencial. No gráfico de 

forças existe a rotação dos pontos de forças máximas, como foi verificado para todos os ensaios com 

lei biaxial com padrão de deslocamentos em losango, observando-se assim, de novo, um phase-lag 

existente entre o gráfico de forças e o gráfico de deslocamentos. 

 

4.2.4.3. ENSAIO DO PILAR PB12-N15 

Este ensaio envolveu a aplicação de uma lei biaxial com padrão quadrado de deslocamentos, num pilar 

de secção transversal de 300x300 mm
2
 e impondo uma carga axial constante de 210 kN. A fissuração 

deste pilar começou nos ciclos de 3 mm de amplitude, o spalling iniciou-se nos ciclos de 25 mm, a 

encurvadura nos varões da armadura longitudinal fez-se notar nos ciclos de 30 mm; nos últimos ciclos 

do ensaio com amplitudes de 45 mm, observou-se a rotura do primeiro varão da armadura 

longitudinal. A rótula plástica deste pilar tinha um comprimento a variar entre 12 cm e 14 cm 

(Fig.4.16.c) e Fig.4.19.c)). Os pontos de yielding nas duas direcções dão-se para forças muito 

próximas e deslocamentos também algo próximos. Na direcção X, a força é de 48,9 kN e o 

deslocamento de 11,1 mm e, para a direcção Y ocorre para uma força de 41,4 kN e um deslocamento 

de 9,1 mm. As forças máximas atingidas são de 65,1 kN, na direcção X e de 53,7 kN na direcção Y 

(Fig.4.17.c) e f)). Novamente, o gráfico de deslocamentos encontra-se todo ele com uma pequena 
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rotação no sentido dos ponteiros do relógio, que é possível que seja devida a algumas deficiências do 

controlo dos actuadores para os deslocamentos pretendidos. O gráfico de forças é idêntico ao de todos 

os ensaios biaxiais com lei quadrada de deslocamentos, mostrando também uma clara rotação do 

mesmo. 

 

4.2.4.4. ENSAIO DO PILAR PB12-N16 

Este foi o último ensaio da campanha de testes realizados no âmbito desta tese, que consistiu numa lei 

biaxial com padrão de deslocamentos circular. O pilar ensaiado foi de secção transversal 300x300 

mm
2
, e foi imposta uma carga axial constante ao longo de todo o ensaio de 210 kN. Os fenómenos de 

dano neste ensaio são observados nos ciclos de 5 mm com o aparecimento de fissuração no pilar, nos 

ciclos de amplitude de 30 mm com o início do spalling do betão, nos ciclos de 40 mm com o 

fenómeno de encurvadura dos varões da armadura longitudinal a ser visível, e por fim, nos ciclos de 

55 mm com a rotura de um varão longitudinal. O ensaio terminou após os três ciclos com amplitude de 

60 mm de deslocamento. O comprimento de rótula plástica do pilar no final do ensaio varia entre 13 

cm e 17 cm (Fig.4.16.d) e Fig.19.c)). O ponto de yielding na direcção X ocorre para uma força de 48,3 

kN e um deslocamento de 12,5 mm, sendo a força máxima atingida nesta direcção de 59,8 kN. Na 

direcção ortogonal, Y, o ponto de yielding toma a combinação de valores de 36,3 kN de força e 10,69 

mm de deslocamento. A força máxima nesta direcção foi de 49,8 kN (Fig.4.17.d) e g)). No gráfico de 

deslocamentos, as medições permitem o gráfico tomar a forma de circunferências sem qualquer desvio 

dos eixos. Apenas de referir que, neste ensaio, os deslocamentos impostos foram ligeiramente mais 

pequenos que os que supostamente deveriam ser, apresentando uma diferença na ordem dos 2 mm. O 

gráfico de forças tem a particularidade de não se apresentar como uma circunferência. Isto deve-se às 

forças na direcção Y serem sempre substancialmente mais baixas que as forças aplicadas na direcção 

X. Isto leva a que este gráfico tenha uma forma ligeiramente alongada, que leva a que a força no eixo 

X seja 10 kN maior que em Y no final do ensaio. 

 

4.3. ANALISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Nesta secção, procede-se a uma análise comparativa dos resultados de cada ensaio entre eles, 

evidenciando primeiro uma comparação dos resultados para os quatro ensaios de cada série de pilares 

e, depois, uma análise comparativa dos resultados obtidos com leis de deslocamentos idênticas entre 

si. 

Assim, para cada série de quatro pilares com a mesma secção transversal foram já apresentados nas 

Fig.4.4., Fig.4.5., Fig.4.9., Fig.4.10., Fig.4.14., Fig.4.15., Fig.4.19. e Fig.4.20. seis tipos de gráficos 

diferentes:  

• gráfico de dano observado durante o ensaio (Fig.4.4.a), Fig.4.9.a), Fig.4.14.a) e Fig.4.19.a)); 

• gráfico de energia dissipada (Fig.4.4.b), Fig.4.9.b), Fig.4.14.b) e Fig.4.19.b)); 

• gráfico de comprimento de rótula plástica comparativamente às propostas teóricas existentes 

(Fig.4.4.c), Fig.4.9.c), Fig.4.14.c) e Fig.4.19.c)); 

• gráfico das envolventes de forças (Fig.4.5.a), Fig.4.10.a), Fig.4.15.a), Fig.4.20.a)); 

• gráfico de perda de rigidez relativa (Fig.4.5.b), Fig.4.10.b), Fig.4.15.b), Fig.4.20.b)); 

• gráfico de perda de rigidez relativa à rigidez de yielding (Fig.4.5.b), Fig.4.10.b), Fig.4.15.b), 

Fig.4.20.b)). 

Alguns dos gráficos foram apresentados para as duas direcções ortogonais. 
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4.3.1. COMPARAÇÃO DE PILARES DA MESMA SÉRIE 

4.3.1.1. SÉRIE DE PILARES DE SECÇÃO TRANSVERSAL 200X400 MM2 

4.3.1.1.A) GRÁFICO DE DANO 

O gráfico de dano (Fig.4.4.a)) mostra em que altura do ensaio foi atingido determinado dano, 

deslocamentos esses que já foram referidos no ponto 4.2 para cada ensaio. Com este gráfico pode-se 

comparar o dano causado pelas leis de deslocamentos consoante o drift. Verifica-se que o ensaio 

uniaxial é o que provocou menos dano, pois não foi atingida a rotura de nenhum varão e, ao mesmo 

tempo, foi o ensaio que necessitou de maiores amplitudes para que os diferentes estados de dano se 

manifestassem. Relativamente aos ensaios biaxiais, o dano causado no pilar ocorreu sempre em drifts 

muito idênticos, existindo pouca diferença entre a lei biaxial com deslocamentos uniaxiais alternados e 

a lei biaxial com deslocamentos em losango em termos de dano causado. 

 

4.3.1.1.B) GRÁFICO DE ENERGIA DISSIPADA 

Como se pode observar no gráfico de energia dissipada (Fig.4.4.b)), o ensaio uniaxial em X (pilar 

PB01-N01) e o ensaio biaxial de lei alternada (pilar PB12-N03) tem uma dissipação de energia muito 

semelhante até ao ponto de 2% de drift, altura em que o ensaio biaxial sofre um aumento na dissipação 

de energia, aproximando-se dos valores do ensaio biaxial de lei em losango (PB12-N04). Como era 

esperado, este ensaio (PB12-N04) tem sempre uma maior dissipação de energia do que os outros, 

embora Tsuno e Park (2004) tenham sugerido que o ensaio uniaxial é aquele que tem maior dissipação 

de energia. No ponto de cerca de 3,5% de drift, dá-se o fim do ensaio uniaxial em X com uma energia 

dissipação de energia de quase metade dos ensaios biaxiais. O ensaio do pilar PB02-N02 (ensaio 

uniaxial segundo direcção Y) teve um fim prematuro, mas ainda assim pode-se ver que este seguia 

valores de energia dissipada ligeiramente menores do que o ensaio uniaxial segundo a direcção X. 

 

4.3.1.1.C) GRÁFICO DE COMPRIMENTO DE RÓTULA PLÁSTICA 

No gráfico que nos permite a comparação do comprimento de rótula plástica obtido nos ensaios com 

as fórmulas teóricas existentes podemos ver que os resultados experimentais não apresentam grande 

variação independentemente se o ensaio seguiu uma lei uniaxial ou biaxial. As fórmulas teóricas 

analisadas para comparação foram as fórmulas de Baker, Mattock, Park et al., Priestley e Park, e por 

fim a fórmula da meia altura da secção transversal, definidas respectivamente pelas equações 

seguintes:  

�� = ������ �	
�
�.��

�  (4.1) 

�� = 

� + 0.05�  (4.2) 

�� = 0.08� + 6�� (4.3) 

�� = 0.08� + 0.022���� (4.4) 

�� = 0,5ℎ (4.5) 

 

Pela observação do gráfico (Fig.4.4.c)) pode-se ver que para o ensaio uniaxial apenas a fórmula de 

Mattock cai no limite dos resultados experimentais obtidos, e a fórmula de Baker e a fórmula da meia 

altura da secção apresentam valores mais baixos dos obtidos experimentalmente. Para os ensaios 
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biaxiais, as fórmulas que correspondem ao intervalo de valores obtidos são a fórmula de Mattock 

correspondente à direcção X e a de Baker correspondente à direcção Y. A fórmula de Baker na 

direcção X apresenta um valor mais baixo do obtido e a fórmula de meia altura da secção apresenta-se 

como mais baixa para a direcção X e mais alta para a direcção Y.  

 

4.3.1.1.D) GRÁFICO DAS ENVOLVENTES DE FORÇAS 

Nos gráficos das envolventes de forças (Fig.4.5.a)) pode ver-se as forças máximas atingidas e 

respectivos deslocamentos. Pela análise destes gráficos, aparentemente os ensaios biaxiais dos pilares 

PB12-N03 e PB12-N04 sugerem maior ductilidade, mas, de facto, isto resultou de os ensaios 

uniaxiais, tanto do pilar PB01-N01 como do pilar PB02-N02, terem sido terminados sem atingir 

deslocamentos que permitiriam apresentar uma perda de pelo menos 20% da força máxima do ensaio. 

Ou seja, se isto tivesse ocorrido, seria de esperar que os ensaios uniaxiais apresentassem uma maior 

ductilidade após cedência. 

 

4.3.1.1.E) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA 

O gráfico da perda de rigidez relativa (Fig.4.5.b)), para a direcção X mostra que a perda relativa de 

rigidez deu-se de uma forma esperada. Ou seja, o ensaio biaxial com a lei em losango (pilar PB12-

N04) teve uma perda relativa mais abrupta inicial do que os outros dois ensaios para esta direcção. 

Para a direcção Y, apenas se pode analisar os dois ensaios biaxiais (pilar PB12-N03 e pilar PB12-

N04), em que, mais uma vez, a perda de rigidez para a lei em losango foi maior para deslocamentos 

mais baixos. No entanto, a lei alternada, na parte final, atingiu um valor percentual mais baixo. Para o 

ensaio uniaxial (pilar PB12-N02), como este não foi finalizado, não é feito nenhum comentário. 

 

4.3.1.1.F) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA AO PONTO DE YIELDING 

Na análise do gráfico de perda de rigidez relativa ao ponto de plastificação (Fig.4.5.c)) para a direcção 

X, apenas contemplando o ensaio do pilar PB01-N01 e do pilar PB12-N03, podemos ver que ambas as 

curvas são muito semelhantes. As rigidezes iniciais dos dois pilares podem ser vista na zona da pré-

cedência, e têm valores de cerca de duas vezes maiores do que a rigidez de yielding. Na zona do 

gráfico da pós-cedência, pode-se ver a rigidez final dos ensaios. No ensaio do pilar PB12-N03 (lei 

alternada de deslocamentos), a rigidez final toma um valor de 15% da rigidez de yielding e 5% da sua 

rigidez inicial. O pilar PB01-N01 apresenta uma rigidez final de 10% da rigidez de yielding e uma 

rigidez de 8% da sua inicial.  

Para a direcção Y, pode observar-se as curvas dos três ensaios, pilar PB02-N02, pilar PB12-N03 e 

pilar PB12-N04. O ensaio uniaxial do pilar PB02-N02 apresenta uma rigidez inicial do ensaio de 

quase três vezes e meia maior que a rigidez de yielding, valor muito mais alto do que os ensaios 

biaxiais de, respectivamente, duas vezes maior que a rigidez de yielding para o ensaio do pilar PB12-

N03 e de 1,75 vezes maior que a rigidez de yielding para o pilar PB12-N04. Relativamente aos valores 

de rigidez final, temos para o pilar PB02-N02, um valor de 25% da rigidez de plastificação, para os 

pilares PB12-N03 e PB12-N04, um valor de 10% da rigidez de plastificação. As percentagens finais 

de rigidez encontram-se nos 7% para o PB02-N02, 4% para o PB12-N03 e 5% para o PB12-N04. 
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4.3.1.2. SÉRIE DE PILARES DE SECÇÃO TRANSVERSAL 300X400 MM2 

4.3.1.2.A) GRÁFICO DE DANO 

Na observação do gráfico de dano (Fig.4.9.a)), para esta série de pilares, verifica-se que os ensaios 

uniaxiais necessitam de deslocamentos mais altos para atingir os diferentes estados de dano, já 

observados para deslocamentos mais baixos nos ensaios biaxiais. O ensaio do pilar PB02-N06, talvez 

por não atingir forças tão elevadas como o pilar PB01-N05, apresenta mais resistência, pois o 

aparecimento da encurvadura nos varões longitudinais apenas ocorre para um drift de quase 2% maior 

do que o pilar PB01-N05. Os ensaios biaxiais tiveram um comportamento já esperado, com o ensaio 

do pilar PB12-N08 (lei de deslocamentos quadrada) a apresentar-se como o mais gravoso para o dano 

do pilar e o ensaio biaxial com lei de deslocamentos em losango a ser o intermédio do ensaio uniaxial 

do pilar PB01-N05 e do biaxial PB12-N08. 

 

4.3.1.2.B) GRÁFICO DE ENERGIA DISSIPADA 

Como já verificado na série dos quatro pilares de 200x400 mm
2
, esta série de pilares de 300x400 mm

2
 

comprova que a energia dissipada nos ensaios uniaxiais é mais lenta e também de valores mais baixos 

para um ponto de drift possível de comparar com os outros ensaios. Pode ver-se que o ensaio com 

maior energia dissipada foi o do pilar PB12-N07 (biaxial com lei em losango). No entanto, fazendo a 

análise do gráfico (Fig.4.9.b)) com base no ponto de drift de cerca de 2,6%, correspondente ao fim do 

ensaio do pilar PB12-N08 (biaxial com lei quadrada), este destaca-se com um valor de 40 kN.m 

superior ao ensaio biaxial do pilar PB12-N07 (lei em losango) e 100 kN.m superior aos dois ensaios 

uniaxiais. 

 

4.3.1.2.C) GRÁFICO DE COMPRIMENTO DE RÓTULA PLÁSTICA 

O ensaio uniaxial segundo a direcção de maior inércia do pilar foi o que apresentou uma variação do 

comprimento de rótula plástica mais pequena, apenas se verificando válida a expressão da meia altura 

da secção, como se pode observar na Fig.4.9.c). Para os outros três ensaios desta série, como a 

variação é maior, já existem mais fórmulas teóricas enquadradas pelos resultados experimentais. No 

ensaio uniaxial segundo o eixo de menor inércia (pilar PB02-N06), para além da fórmula da meia 

altura da secção, também a fórmula de Mattock correspondente à direcção Y é válida. Ambos os 

ensaios biaxiais mostram que as fórmulas da meia altura da secção, em ambas as direcções, e a 

fórmula de Mattock para a direcção X são boas aproximações dos resultados obtidos. O ensaio do pilar 

PB12-N08 valida também as fórmulas de Baker, para ambas as direcções e ainda a fórmula de 

Mattock para a direcção Y. 

 

4.3.1.2.D) GRÁFICO DAS ENVOLVENTES DE FORÇAS 

Nos gráficos das envolventes de forças (Fig.4.10.a)) pode-se ver que em todos os ensaios referentes a 

direcção X, as forças máximas atingidas foram todas muito próximas (entre 100kN, para o ensaio do 

pilar PB12-N08 e 115kN para os outros dois ensaios), no entanto verifica-se que o pilar PB01-N05 e o 

pilar PB12-N07 apresentaram uma maior ductilidade que o pilar PB12-N08 (lei biaxial quadrada). 

Para os ensaios na direcção Y, todos foram diferentes em termos de ductilidade pois o uniaxial foi o 

mais dúctil e o biaxial quadrado o menos dúctil, ficando o biaxial com lei em losango entre os dois. 

Em termos de forças máximas foram todos muito idênticos (entre 70 kN e 80 kN). 
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4.3.1.2.E) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA 

No gráfico de perda de rigidez relativa pode-se verificar que todas as curvas de perda de rigidez vão-se 

acompanhando para os sucessivos deslocamentos, mas sempre com a curva do ensaio biaxial com lei 

em losango de deslocamentos a sofrer uma perda ligeiramente maior que os outros, para a direcção X. 

Na direcção Y acontece o mesmo, como se pode observar na Fig.4.10.b). Fazendo a comparação dos 

quatro ensaios no ponto final do ensaio do pilar PB12-N08 (lei biaxial com padrão de deslocamentos 

quadrado), verifica-se que a perda relativa neste ponto é maior para este ensaio do que para os outros 

ensaios. No entanto, no final, o ensaio da lei biaxial quadrada, a percentagem da perda relativa não é 

tão baixa como nos outros. Observa-se também, que a curva de perda de rigidez dos ensaios uniaxiais 

encontra-se sempre acima das outras, ou seja, as perdas são menores para o mesmo drift. No final do 

ensaio, tanto na direcção X como na direcção Y, as perdas relativas tomam valores idênticos em todos 

os ensaios. 

 

4.3.1.2.F) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA AO PONTO DE YIELDING 

Nesta série de pilares, o gráfico de perda de rigidez relativa ao ponto de yielding ilustrado na 

Fig.4.10.c), pode-se observar que o pilar PB01-N05 é o que apresenta uma rigidez inicial do ensaio 

menor de cerca de 2,1 vezes maior que a rigidez de yielding, uma rigidez final de 5% desta e de 2,5% 

da sua própria rigidez. No que diz respeito ao pilar PB02-N06, a rigidez inicial é 1,65 vezes maior que 

a rigidez de plastificação, a rigidez final é de 5% desta e 2,5% da sua própria rigidez. O pilar PB12-

N07, na direcção X, apresenta uma rigidez inicial de 2,9 vezes maior que a rigidez de yielding, uma 

rigidez final de 5% da rigidez de yielding e da sua própria rigidez. Na direcção Y, a rigidez inicial 

toma um valor 2,65 vezes maior que a rigidez de yielding, a rigidez final é de 2,5% da sua rigidez 

inicial e é de 7,5% da rigidez de yielding. Por último, o pilar PB12-N08, tem uma rigidez inicial 2,25 

vezes maior que a rigidez de yielding, para a direcção X, e uma rigidez final de 12,5% da rigidez de 

yielding, para a mesma direcção. Para as duas direcções a rigidez final é de 5% da rigidez inicial. 

 

4.3.1.3. SÉRIE DE PILARES DE SECÇÃO TRANSVERSAL 300X500 MM2 

4.3.1.3.A) GRÁFICO DE DANO 

O gráfico de dano (Fig.4.14.a)) dos quatro pilares desta série é muito idêntico ao gráfico de dano da 

série anterior, com secção 300x400 mm
2
. Mais uma vez, o ensaio segundo o eixo de menor inércia 

atingiu drifts maiores e menos danos causados no pilar. Ou melhor, quando se dá a rotura 

convencional para o ensaio biaxial em losango (pilar PB12-N11), o pilar com lei em quadrado (PB12-

N12) já vem atingindo a rotura convencional, o pilar com lei uniaxial segundo o eixo de maior inércia 

(PB01-N09) atingia 80% da força máxima e, no pilar com lei uniaxial no eixo de menor inércia 

(PB02-N10), ainda não tinha começado a verificar-se spalling. 

4.3.1.3.B) GRÁFICO DE ENERGIA DISSIPADA 

Da Fig.4.14.b) pode-se rapidamente observar que cada provete se comportou de maneira diferente. O 

ensaio do pilar PB02-N10 (uniaxial segundo Y) é o que dá menos dissipação de energia e que ainda 

assim só atinge o máximo para drifts a passar dos 5% (75 mm de deslocamento). Pelo contrário, o 

ensaio do pilar PB12-N12 (biaxial de lei quadrada) tem uma rápida dissipação de energia até ser 

atingido o máximo para um drift de cerca de 3%. Neste ponto (3% de drift), pode-se comparar todos 

os ensaios, sendo o pilar PB12-N12 o que tem maior dissipação de energia e havendo uma diferença 
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para os outros ensaios de cerca de 60 kN.m entre cada um, sendo o pilar PB12-N11, o segundo que 

mais dissipa energia, seguido do pilar PB01-N09. 

 

4.3.1.3.C) GRÁFICO DE COMPRIMENTO DE RÓTULA PLÁSTICA 

Nesta série a concordância das fórmulas teóricas com os resultados dos ensaios experimentais não é 

muito grande, como se observa na Fig.4.14.c). No ensaio uniaxial X (pilar PB01-N09), apenas a 

fórmula de Mattock cai dentro do intervalo de valores observado; no entanto a fórmula de Park 

encontra-se no limite destes valores e a fórmula da meia altura da secção é muito próxima dos valores 

obtidos. Para o ensaio uniaxial Y (pilar PB02-N10), apenas a fórmula da meia altura da secção é 

verificada. No ensaio biaxial em losango (pilar PB12-N11), a fórmula da meia altura da secção para 

uma das direcções verifica-se correcta, e a de Mattock numa das direcções aproxima-se bastante do 

limite dos valores obtidos. Muito aproximadas dos valores experimentais temos a fórmula de Priestley 

e Park, a de Baker (nas duas direcções) e a de Mattock na outra direcção. Finalmente, para o ensaio 

biaxial quadrado (pilar PB12-N12), apenas se apresentam dentro dos valores experimentais as 

fórmulas de Mattock e de Baker, ambas só numa das direcções. 

 

4.3.1.3.D) GRÁFICO DAS ENVOLVENTES DE FORÇAS 

Para a parte positiva das envolventes, a resposta em ambas as direcções são muito idênticas, como se 

pode observar na Fig.4.15.a). A força máxima dos ensaios é muito próxima e verifica-se sempre uma 

maior ductilidade nos ensaios uniaxiais, e uma menor ductilidade no ensaio biaxial com lei quadrada, 

ficando o biaxial com lei em losango entre aqueles dois. Para as envolventes negativas, em termos de 

ductilidade, são iguais à parte positiva, mas em termos de força máxima, os valores já não são tão 

próximos, obtendo-se sempre uma força mais alta para os ensaios uniaxiais, e no caso da direcção X, o 

ensaio biaxial com lei em losango também assume forças semelhantes ao uniaxial. 

 

4.3.1.3.E) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA 

Na direcção X verifica-se uma perda relativa muito idêntica entre o ensaio uniaxial na direcção X 

(pilar PB01-N09) e o ensaio biaxial em losango (pilar PB12-N11). O ensaio biaxial com lei quadrada 

(pilar PB12-N12) tem uma perda relativa de rigidez sempre maior do que os outros ensaios. 

Analisando o gráfico (Fig.4.15.b)) no ponto onde o ensaio do pilar PB12-N12 acaba, tanto o biaxial 

em losango como o uniaxial têm valores bastante próximos, mas a partir desse ponto, e devido à 

natureza biaxial do ensaio do pilar PB12-N11, este exibe maior perda relativa do que o ensaio 

uniaxial. Na direcção Y, a perda relativa de cada um dos ensaios acompanha os outros até um drift de 

cerca de 2,5%, ponto em que as curvas começam a separar-se, destacando-se a do ensaio biaxial de lei 

quadrada e posteriormente a do biaxial com lei em losango.  

 

4.3.1.3.F) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA AO PONTO DE YIELDING 

O gráfico de perda de rigidez relativamente ao ponto de yielding (Fig.4.15.c(x)), para a direcção X, 

apresenta três curvas, correspondentes aos ensaios dos pilares PB01-N09, PB12-N11 e PB12-N12. A 

rigidez inicial de cada ensaio é de 2,45 vezes, 2 vezes e 2,9 vezes maior que a rigidez de yielding, 

respectivamente, para os pilares PB01-N09, PB12-N11 e PB12-N12. Todos os valores de rigidez final 



Avaliação Experimental da Resposta Cíclica em Flexão Biaxial de Pilares de Betão Armado 
 

57 

aproximam-se dos 10% da rigidez de yielding. A rigidez final dos pilares encontra-se nos 3% da 

rigidez inicial para o ensaio uniaxial e nos 4% para os dois ensaios biaxiais. 

No que diz respeito à direcção Y (Fig.4.15.c(y)), pode-se observar as curvas de perda de rigidez 

relativa à rigidez de plastificação dos ensaios dos pilares PB02-N10, PB12-N11 e PB12-N12. A curva 

do ensaio uniaxial (pilar PB02-N10) destaca-se das outras tendo uma perda de rigidez relativa à 

rigidez de yielding mais baixa que os ensaios biaxiais. A rigidez relativa inicial toma valores de 3,9 

vezes maior que a rigidez de yielding, para o ensaio uniaxial, de duas vezes maior, para o ensaio 

biaxial de lei em losango, e de 2,75 vezes maior, para o ensaio biaxial com lei em quadrado. Os 

valores de rigidez final são muito próximos, sendo os do ensaio uniaxial e do ensaio biaxial com lei 

em losango de 10% da rigidez de yielding e do ensaio biaxial de lei quadrada de 15% desta. As 

percentagens de rigidez final são de 3%, 4% e 5% da rigidez inicial, respectivamente para os ensaios 

PB02-N10, PB12-N11 e PB12-N12. 

 

4.3.1.4. SÉRIE DE PILARES DE SECÇÃO TRANSVERSAL 300X300 MM2 

4.3.1.4.A) GRÁFICO DE DANO 

Como esperado, todos os ensaios desta série atingiram o ponto de fissuração muito cedo, separando-se 

a partir daqui em correspondência à exigência da lei seguida no ensaio, como se observa na 

Fig.4.19.a). Assim, mais uma vez, o ensaio uniaxial (pilar PB01-N13) foi aquele em que os danos 

foram observados para deslocamentos maiores, e o ensaio com a lei biaxial quadrada (pilar PB12-N15) 

foi o que provocou danos para menores amplitudes. Naturalmente, os outros dois ensaios biaxiais, lei 

em losango (pilar PB12-N14) e lei circular (pilar PB12-N16) encontram-se entre os dois anteriormente 

referidos. O ensaio do pilar PB12-N14 apresenta-se menos danificado até à altura da encurvadura dos 

varões (drift de cerca de 2,5%), momento em que o ensaio do pilar PB12-N16 (lei circular) se 

apresenta mais resistente até atingir 80% da força última. 

 

4.3.1.4.B) GRÁFICO DE ENERGIA DISSIPADA 

Mais uma vez, confirmou-se que o ensaio uniaxial, consegue dissipar a mesma quantidade de energia 

mas de uma forma muito mais lenta, como se pode observar na Fig.4.19.b). Os ensaios biaxiais PB12-

N15 e PB12-N16 seguem sempre valores de dissipação de energia muito próximos até ao final do 

ensaio PB12-N15 (lei quadrada). Neste ponto de 3% de drift, o ensaio PB12-N16 tem um valor de 

energia dissipada ligeiramente abaixo do ensaio PB12-N15, no entanto, são quase cerca de 30 kN.m a 

mais que o ensaio PB12-N14 (biaxial de lei em losango), e bastante mais do que o ensaio uniaxial 

PB01-N13. 

 

4.3.1.4.C) GRÁFICO DE COMPRIMENTO DE RÓTULA PLÁSTICA 

Nesta série de pilares, os comprimentos de rótula plástica apresentaram-se todos com valores muito 

próximos para os quatro pilares, como se observa na Fig.4.19.c). No entanto, estes valores são todos 

muito próximos do valor da fórmula teórica da meia altura da secção, sendo esta a única fórmula 

teórica que se mostra como uma boa aproximação dos valores experimentais. 
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4.3.1.4.D) GRÁFICO DAS ENVOLVENTES DE FORÇAS 

Na direcção X (Fig.4.20.a(x)), em termos de forças, todas as envolventes são muito idênticas, sendo 

sempre o ensaio uniaxial (pilar PB12-N13) aquele que apresenta maior força aplicada na peça, 

seguindo-se o ensaio biaxial com lei em losango (pilar PB12-N14), depois o ensaio biaxial com lei 

circular (pilar PB12-N16) e por último o biaxial com lei quadrada (pilar PB12-N15). A direcção Y 

(Fig.4.20.a(y)) apresenta a ordem de ductilidades normal (uniaxial, biaxial com lei em losango, biaxial 

com lei circular e biaxial com lei quadrada). No entanto, em termos de forças, para a direcção X, é 

para o ensaio biaxial circular que se observa a força máxima mais baixa. 

 

4.3.1.4.E) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA 

As perdas de rigidez são todas muito idênticas entre elas nas duas direcções. No entanto, pode-se ver 

que a perda relativa no ensaio uniaxial do pilar PB01-N13 é mais pronunciada para pequenos drifts, 

começando a estabilizar para drifts da ordem dos 2%, momento em que o ensaio biaxial de lei 

quadrada do pilar PB12-N15 passa a ser a curva com maior perda. Este último não chega a atingir 

drifts de 3%, altura em que todos os outros ensaios apresentam perdas percentuais relativas muito 

idênticas. O ensaio uniaxial é então o último a atingir as maiores perdas e os dois ensaios biaxiais, lei 

em losango (pilar PB12-N14) e lei circular (pilar PB12-N16), seguem sempre as valores idênticos de 

perdas relativas até ao fim do ensaio. 

 

4.3.1.4.F) GRÁFICO DE PERDA DE RIGIDEZ RELATIVA AO PONTO DE YIELDING 

No gráfico correspondente à direcção X (Fig.4.20.c(x)) podem ser vistas quatro curvas relativas aos 

ensaios dos pilares PB01-N13 (ensaio uniaxial), PB12-N14 (ensaio biaxial com lei em losango), 

PB12-N15 (ensaio biaxial com lei em quadrado) e PB12-N16 (ensaio biaxial com lei circular). Na 

direcção Y podem ser vistas também quatro curvas dos mesmos ensaios. A rigidez inicial tem valores 

de 3,15 vezes maior que a rigidez de yielding, para o pilar PB01-N13, de 2,25 vezes maior para o pilar 

PB12-N14, de 2,75 vezes maior para o pilar PB12-N15 e três vezes maior para o pilar PB12-N16. Os 

valores de rigidez final são de 10%, de 15%, de 25% e de 20% da rigidez de yielding, para os pilares 

PB01-N13, PB12-N14, PB12-N15 E PB12-N16, respectivamente, sendo as percentagens de perda de 

rigidez de 3%, 7%, 9% e 6% da rigidez inicial de cada um dos pilares, respectivamente. 

Como a secção do pilar tem secção quadrada, os valores do ensaio uniaxial usados para a direcção Y 

são os mesmos que para a direcção X, como se pode observar na Fig.4.20.c(y). O valor de rigidez 

inicial para o pilar PB12-N14 é de duas vezes e meia maior que a rigidez de yielding e a rigidez final é 

de 10% da rigidez de yielding, sendo a rigidez final 3% da rigidez inicial do pilar. O pilar PB12-N15 

tem uma rigidez inicial de 2,35 vezes a rigidez de plastificação, e a final é de 25%, sendo a rigidez 

final de 9% da inicial. Por fim, o pilar PB12-N16 tem um valor de rigidez inicial de 2,75 vezes a 

rigidez de yielding e uma rigidez final de 15% da rigidez de yielding. A rigidez final é de 5% da 

rigidez inicial. 

 

4.4. COMPARAÇÃO DE LEIS IDÊNTICAS 

4.4.1. ENSAIOS UNIAXIAIS 

Na Fig.4.21. e Fig.4.22. apresentam-se os gráficos relativos à comparação dos ensaios uniaxiais, no 

que respeita a: dano observado, dissipação de energia, envolvente de forças e perda de rigidez relativa. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fig.4.21. – Gráficos comparativos com lei uniaxial em X: a) Dano observado; b) Energia 

dissipada; c) Envolvente de forças; d) Perda de rig idez relativa 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Fig.4.22. – Gráficos comparativos com lei uniaxial em Y: a) Dano observado; b) Energia 

dissipada; c) Envolvente de forças; d) Perda de rig idez relativa 

 

No que respeita ao dano observado nos pilares durante o ensaio, os pilares ensaiados tem 

comportamentos muito idênticos, sendo que para uma das direcções o pilar PB01-N13 (300x300 mm
2
) 

apresenta os estados de dano ligeiramente mais tardios que para os outros pilares. Na direcção 

ortogonal, e por comparação com os restantes pilares, o referido pilar apresenta os danos mais cedo, 

sendo o pilar de secção 300x500 mm
2
 aquele que apresenta os danos mais tardiamente, isto é, para 

amplitudes mais elevadas. 

A comparação da energia dissipada, mostra que com o aumento da secção do pilar, a quantidade de 

energia dissipada é maior, sendo o pilar de 300x500 mm
2
, o que apresenta maior dissipação de 

energia, tanto na direcção X como na direcção Y. Os pilares que apresentam menor dissipação de 

energia foram os de secção 200x400 mm
2
, designados de PB01-N01 e PB02-N02. 

Na análise das envolventes, mais uma vez, os pilares de maior dimensão da secção transversal têm 

mais resistência, sendo os pilares PB01-N09 e PB02-N10 os que atingem maiores valores da força 

aplicada. Também é possível admitir que, os ensaios PB01-N01 e PB01-N13 têm comportamentos 

muito idênticos. A nível de amplitudes dos deslocamentos aplicados, todos os pilares atingiram 

valores muito próximos. 
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O pilar PB01-N13 é o que tem uma perda de rigidez relativa menos rápida, mas, ainda assim, todos os 

ensaios na direcção X foram muito idênticos. Na direcção Y, o pilar PB02-N02 teve uma perda de 

rigidez rápida e o pilar PB01-N13 é o mais lento a perder rigidez. Os outros dois, PB02-N06 e PB02-

N10 têm comportamentos iguais. 

 

4.4.2. ENSAIOS BIAXIAIS COM LEI EM LOSANGO 

Na Fig.4.23. observa-se os gráficos relativos à comparação das leis biaxiais com padrão de 

deslocamentos em losango, no que respeita a: dano observado, dissipação de energia, envolventes de 

forças e perda de rigidez relativa. 
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a) b) 

c)  d) 

 e)  f) 

Fig.4.23. – Gráficos comparativos com a lei em losango: a) Dano observado; b) Dissipação de 

energia; c) e d) Envolvente de forças em X e Y; e) e f) Perda de rigidez relat iva em X e Y. 

 

O dano observado nos ensaios biaxiais com lei em losango é muito semelhante em todos os ensaios 

com esta lei, tendo todos atingido o estado final de dano para drifts de cerca de 3%. 
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No que respeita à dissipação de energia, os ensaios com esta lei tiveram comportamentos diferentes. A 

dissipação de energia deu-se mais rapidamente para os pilares de secções maiores (300x500 mm
2
 e 

300x400 mm
2
) atingindo valores mais altos de energia total dissipada, sendo o pilar de secção 

200x400 mm
2
 o que dissipou menos energia e mais lentamente. 

O gráfico das envolventes de forças mostra que o comportamento dos pilares foi idêntico aos pilares 

com lei de deslocamentos uniaxiais. Ou seja, quanto maior a secção, maior a força atingida. Como já 

tinha ocorrido para as leis uniaxiais, os pilares de secção 200x400 mm
2
 e 300x300 mm

2
 têm 

comportamentos idênticos na direcção X. Na direcção Y, todas as curvas são muito próximas, 

exceptuando o pilar 200x400 mm
2
 que teve valores de força mais baixos. 

A perda relativa de rigidez nos ensaios biaxiais com lei em losango, dá-se de modo diferente para 

todos os ensaios. Em ambas as direcções, o final dos ensaios dá-se para um mesmo drift mas os 

valores de perda de rigidez relativa são diferentes. Também nas duas direcções o ensaio que tem uma 

perda de rigidez mais rápida é o pilar de secção 300x400 mm
2
, seguido do pilar de 200x400 mm

2
. O 

pilar com a perda de rigidez mais lenta foi o pilar de secção quadrada (300x300 mm
2
). 

 

4.4.3. ENSAIOS BIAXIAIS COM LEI QUADRADA 

Na Fig.4.24. observa-se os gráficos comparativos dos ensaios de lei biaxial com padrão de 

deslocamentos em quadrado, no que respeita a: dano observado, energia dissipada, envolventes de 

forças e perda relativa de rigidez. 
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a) b) 

c) d) 

e) f) 

Fig.4.24. – Gráficos comparativos com a lei em quadrado: a) Dano observado; b) Dissipação de 

energia; c) e d) Envolvente de forças em X e Y; e) e f) Perda de rigidez relat iva em X e Y. 

 

O gráfico de dano observado mostra que os ensaios com a lei biaxial com deslocamentos em quadrado 

apresentam um comportamento muito idêntico. O pilar em que se observa o dano mais tarde é o de 

secção 300x300 mm
2
. 
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Mais uma vez, a dissipação de energia dá-se conforme a secção. O pilar de maior secção (300x500 

mm
2
) dissipa mais energia e mais rapidamente, ao contrário do pilar de secção 300x300 mm

2
 que tem 

uma dissipação de energia mais lenta e menor. 

Nas envolventes de momentos, o comportamento observado nos pilar é idêntico às restantes leis, isto 

é, o pilar de secção 300x500 mm
2
 atinge forças mais altas, tanto na direcção X como em Y. Na 

direcção Y, os valores de força em todos os ensaios são muito próximos. 

A perda de rigidez relativa nos ensaios com lei biaxial com padrão de deslocamentos em quadrado, é 

muito semelhante para o pilar de secção 300x400 mm
2
 e para o pilar de 300x500 mm

2
. O pilar com 

secção 300x300 mm
2
, assim como nas restantes leis, tem uma perda de rigidez mais lenta. 

 

4.5. OBSERVAÇÕES FINAIS 

Nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, apresenta-se um resumo geral de alguns valores obtidos nos ensaios. 

Destas tabelas há aspectos a comentar. Pode observar-se que as ductilidades tomam valores elevados 

para todos os ensaios, sendo os ensaios uniaxiais os que têm ductilidades mais elevadas. Os ensaios 

uniaxiais na direcção X tomam valores mais elevados, exceptuando-se no pilar PB02-N06 (ensaiado 

na direcção Y) em que os valores de ductilidade são mais elevados que na direcção X. Os ensaios 

biaxiais com lei em losango têm ductilidades próximas dos uniaxiais mas são sempre mais baixos que 

estes. Os ensaios biaxiais com lei em quadrado, apesar da sua exigência no que se refere à resistência 

dos pilares, não baixam muito o valor da ductilidade. Por fim, as duas leis biaxiais que apenas foram 

ensaiadas uma vez (lei alternada e lei circular) tomam valores de ductilidade mais baixos que o ensaio 

biaxial em losango, sendo que, da comparação da lei circular com a lei em quadrado, se verifica que a 

primeira toma valores mais próximos da lei em losango. 

Quanto aos ensaios em que os valores tomam o valor de zero, isto é explicado pelo facto de que nestes 

ensaios não ter sido atingida a rotura convencional (correspondente a 80% da força máxima). 

Toda a simbologia apresentada nas tabelas encontra-se descrita no glossário inicial. 
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5 
CONCLUSÕES 

 

5.1. OBSERVAÇÕES FINAIS 
Com o objectivo de avaliar experimentalmente o comportamento de pilares de betão armado 

submetidos a flexão biaxial, foi realizado um programa experimental de ensaios envolvendo vários 

pilares de diferentes secções e diferentes leis de deslocamentos, uniaxiais e biaxiais, sempre com carga 

axial constante ao longo dos ensaios. 

Este programa experimental usou uma configuração de ensaio, inicialmente montada para o programa 

experimental realizado por Delgado, P. (2009), tendo-se mostrado de grande fiabilidade. Esta 

configuração de ensaio, montada no espaço do Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE) 

na FEUP, permite a imposição de deslocamentos biaxiais controlados, e a aquisição de todos os dados 

no decorrer do ensaio para posterior tratamento e análise. 

Os pilares ensaiados são de dimensões representativas de pilares usados em estruturas de edifícios, e 

foram usadas quatro dimensões de secção transversal diferentes, procurando sempre para cada uma 

das secções usar um modelo idêntico de leis de deslocamentos. Para cada secção foram realizados 

ensaios uniaxiais para uma comparação entre estes e as leis de deslocamentos biaxiais. No sentido de 

recolher dados relativos às deformações e rotação dos pilares ensaiados foi usado um esquema de 

transdutores de deslocamentos (LVDTs). 

Após o tratamento dos dados de todos os ensaios, procedeu-se à sua análise. Para isto foram 

construídos diversos gráficos, uns individuais dos ensaios e outros que permitem fazer uma 

comparação entre pilares com características idênticas, sendo possível a discussão dos aspectos 

observados nos gráficos. 

Na análise do comprimento de rótula plástica, foram encontradas, na bibliografia, algumas fórmulas 

teóricas para a determinação deste comprimento. No entanto, algumas dessas fórmulas dizem respeito 

a vigas, não constando nesta análise, sendo apenas usadas cinco fórmulas diferentes, obtendo-se 

resultados diferentes para o respectivo comprimento de rótula plástica. Os valores experimentais foram 

obtidos no fim de cada ensaio, mas, apesar de ser esperado encontrar diferenças entre os ensaios 

uniaxiais e biaxiais, os valores entre eles foram muito próximos, variando apenas dependendo da 

secção do pilar ensaiado. 

Na análise dos resultados gráficos obtidos, pode-se ver que todos os ensaios uniaxiais permitem a 

aplicação de uma força mais alta, resistindo sempre a amplitudes de deslocamentos mais elevadas do 

que os ensaios biaxiais. Conclui-se também, que para leis de deslocamentos uniaxais, a destruição do 

pilar se dá para amplitudes de deslocamentos mais altas.  

No que respeita à variação de rigidez nos ensaios, os ensaios uniaxiais apresentam uma perda de 

rigidez mais lenta que os biaxiais, sendo necessário maiores amplitudes de deslocamentos para se 
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atingir os valores dos ensaios biaxiais. A perda de rigidez relativa dos pilares ensaiados uniaxialmente, 

dependendo da secção, e da direcção, apresenta uma variação no traçado da curva, por vezes 

semelhante aos ensaios biaxiais, e por vezes afastadas, sendo quase sempre a curva superior nos 

gráficos. 

Finalmente, para a energia dissipada os ensaios uniaxais não apresentam uma variação muito grande, 

apenas se podendo referir que, como aconteceu para os restantes aspectos, esta dissipação total se dá 

para drifts mais elevados. No entanto, encontrando um ponto de drift onde seja possível a análise dos 

quatro ensaios de cada série, pode observar-se que os ensaios uniaxiais têm uma dissipação de energia 

muito mais baixa que os biaxiais. 

Focando agora as conclusões sobre o aspecto essencial, que são os ensaios biaxiais, pode ver-se que 

não existe muita diferença entre a lei alternada de deslocamentos e a lei de deslocamentos em losango, 

em que todos os aspectos relativos aos ensaios realizados são muito idênticos. Já o mesmo não 

acontece com a lei de deslocamentos em losango e a lei de deslocamentos em quadrado, em que esta 

última se apresenta sempre mais gravosa para o pilar. 

A lei biaxial com deslocamentos em quadrado, é uma lei que exige muito da resistência do pilar, 

verificando-se um grande dano durante o ensaio, e uma grande perda de rigidez tornando o ensaio 

mais curto, isto é, não permite amplitudes de deslocamento tão altas como a lei de deslocamentos em 

losango.  

Fazendo uma referência à lei circular de deslocamentos, apenas foi realizado um ensaio, que permitiu 

observar que esta não é tão gravosa como a lei em quadrado, mas é mais gravosa que a lei em losango. 

Pode dizer-se que é uma lei de exigência intermédia, comparando com as outras duas. Em todos os 

aspectos analisados, os resultados desta lei encontram-se entre os da lei de deslocamentos quadrada e a 

lei de deslocamentos em losango. 

 

5.2. SUGESTÕES PARA FUTUROS DESENVOLVIMENTOS 
No sentido de futuros desenvolvimentos neste campo, este estudo deve continuar, pois como foi 

referido, não existe bibliografia exaustiva sobre este assunto. As conclusões chegadas pelos diversos 

autores ainda são, em alguns pontos, divergentes. 

O número de ensaios realizados nesta campanha já é uma boa amostra para o estudo, no entanto, nem 

sempre os resultados obtidos são passíveis de concordar com os estudos existentes, levando sempre à 

procura de maior regularidade de resultados.  

Podem também ser estudados alguns pontos que não foram abordados neste trabalho como o 

tratamento e análise dos resultados a nível da secção. Neste ponto deveria ser determinada as 

componentes de deformação, curvas histeréticas e envolventes de momento – curvatura e 

amortecimento equivalente. Pode ainda ser estudado a distribuição do deslocamento total pelas 

diferentes componentes. 

Ainda para este modelo de ensaios, podem ser usados diferentes níveis de carregamento axial que 

permitam comparar a variação no comportamento dos pilares com os resultados já obtidos, a nível de 

resistência e rigidez. 
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